
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหสั อปท. หมำยเหตุ
1 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต. นาสวน น.ส. จิดาภา สวสัด์ิดรงค์ 6710405
2 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต. ช่องสะเดา นาง สุภาณี บวังาม 6710110
3 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต. ทา่กระดาน น.ส. สุภาลักษณ์ ต้ันยิดเส็ง 6710404
4 กาฬสินธุ์ สหสัขันธ์ อบต. โนนแหลมทอง นาง นภสันันท์ โสมนัสนานนท์ 6460907
5 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ทต. ฆ้องชัยพฒันา น.ส. ปทมุพร จังโกฎิ 5461801
6 กาฬสินธุ์ นาคู ทต. นาคู น.ส. เพญ็ประภา ถุงอินทร์ลา 5461601
7 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต. วงัยาง นาง เฉลิมพร เพชรประดับ 5620504
8 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต. โคกสูง นาง กนกพร ช านาญกุล 5400803
9 ขอนแก่น พล อบต. หนองแวงนางเบา้ น.ส. ธญัรดี บญุมาหาทล้า 6401205
10 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. ล าน้ าพอง นาง พรรณวดี พรมทา 5400705
11 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต. พลับพลา นาง ศรีอุไร คล้ายทองค า 5220113
12 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. เกาะขนุน นาง เยาวนิจ เนาวลักษณ์ 5240601
13 ชลบรีุ สัตหบี ทต. เกล็ดเเก้ว นาง วรินทร ชูรัตน์ 5200906
14 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต. แพรกศรีราชา น.ส. สมนึก บวัโภชน์ 5180504
15 ชัยภมูิ แก้งคร้อ ทต. นาหนองทุ่ม นาง นุชจรีย์ ภานุมาตย์ 5361202
16 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. ปากน้ าชุมพร น.ส. กนกอร อินทโก 5860104
17 เชียงใหม่ ฝาง อบต. ม่อนปิ่น นาง ชยาภรณ์ พาณิชเจริญ 6500904
18 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต. เมืองคอง น.ส. ณิชาภทัร กันชัย 6500409
19 เชียงใหม่ กัลยาณิวฒันา อบต. แจ่มหลวง นาย สุรวชิ แสงบญุเรือง 6502501
20 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. บา้นหลวง นาง เสาวรส น้อยสุวรรณ์ 6501005
21 นครพนม นาหวา้ อบต. นาคูณใหญ่ น.ส. จิรวรรณ ด่างเกษี 6480906
22 นครพนม นาหวา้ อบต. บา้นเสียว นาย ชิณทณ์ภทัร ค าชนะ 6480903
23 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต. หนองบวัตะเกียด น.ส. ญาณี ศิริพานิช 5300803
24 นครราชสีมา ครบรีุ อบต. มาบตะโกเอน น.ส. สุมิตรา เทพมณี 6300213
25 น่าน เวยีงสา ทต. ขึ่ง น.ส. รัตนาพร หม่อมศรี 5550703
26 น่าน เฉลิมพระเกียรติ อบต. ขุนน่าน นาย วรีวฒิุ ใจจันทร์ 6551501
27 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต. โปง่เปอืย น.ส. กัญญาณัฐ หาญค าหล้า 6380110
28 บรีุรัมย์ กระสัง อบต. หว้ยส าราญ นาง ภทัทยิา อนันรัมย์ 6310311
29 บรีุรัมย์ ช านิ ทต. ช านิ นาง มธรุส พดุสูงเนิน 5311801
30 ปทมุธานี ล าลูกกา อบต. ล าลูกกา นาง นภสันันท์ วนัทอง 6130611
31 ปทมุธานี ธญับรีุ ทต. ธญับรีุ นาง วารุณี เสือจุ้ย 5130304
32 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต. บางเด่ือ น.ส. ศศิธร ล้อมเจริญสุข 5130105
33 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต. ไชยราช น.ส. สุภาพ ร่ืนรวย 6770504
34 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ อบต. สามกระทาย นาง สุภาพร เรือนงาม 6770204
35 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ. พระนครศรีอยุธยา น.ส. พรทพิย์ ปยิะภทัรกุล 2140101
36 พจิิตร บางมูลนาก อบต. ล าประดา นาง จิรัชยา เกตุโกวทิย์ 6660511
37 พจิิตร ตะพานหนิ อบต. ง้ิวราย นาย อาทติย์ ปั้นเพง็ 6660404
38 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต. นาพนัสาม นาง สุธสิา ววิฒัน์ 6760111
39 แพร่ สูงเม่น ทต. สูงเม่น นาง จิราพร ขุนจันทร์ 5540401
40 แพร่ เมืองแพร่ อบต. วงัธง น.ส. ทพิย์วรรณ ทาวนั 6540118

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหำรงำนคลัง รุ่นที่ 62 รหสัหลักสูตร 304062

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี
ชื่อ - นำมสกุล

ระหว่ำงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 5 ธันวำคม 2557
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41 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. ค้อเหนือ นาย เทอดศักด์ิ ค าสุข 6350110
42 ยะลา เมืองยะลา ทต. ล าใหม่ น.ส. ฐิติชญา สร้อยทอง 5950104
43 ยะลา เมืองยะลา อบต. ล าพะยา น.ส. วลัลภา ทองค า 6950109
44 ยะลา รามัน ทต. เมืองรามันห์ นาง สุคนธา พนัธุม์ณี 5950601
45 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย อบต. หนองตาไก้ น.ส. ธนัษภร ปญัญาบญุ 6450810
46 ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต. แสนสุข นาง ภทรมน ทการุณ 6450609
47 ระยอง วงัจันทร์ อบต. ชุมแสง นาง หยาดพรุิณ บา้นใหม่ 6210402
48 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต. ดีลัง น.ส. ภทัรนันท์ ชูชีพ 5160204
49 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบจ. ลพบรีุ น.ส. รุจาภา แก้วศรีงาม 2160101
50 ล าปาง เกาะคา ทต. ล าปางหลวง นาง กัณทมิา ศรีสด 5520305
51 ล าปาง เกาะคา ทต. วงัพร้าว น.ส. ข่ายค า อินนั่งแทน่ 5520301
52 ล าปาง สบปราบ อบต. แม่กัวะ นาง จรรยา ธรรมสิทธิ์ 6521103
53 ล าปาง เมืองปาน อบต. หวัเมือง นาง ดวงเนตร์ ขัดฝ้ัน 6521305
54 ล าปาง เมืองล าปาง อบต. บา้นค่า นาง ดวงพร ใจละออ 6520112
55 ล าปาง หา้งฉัตร อบต. เวยีงตาล น.ส. ตรีรัตน์ แถมยศ 6521205
56 ล าปาง แม่ทะ ทต. สิริราช นาง ธนัชญาญ์ ขาวอ่อน 5521004
57 ล าปาง สบปราบ อบต. นายาง นาง นันทรัตน์ ฉิมพลี 6521102
58 ล าปาง เถิน ทต. ล้อมแรด นาง ประภากร สุริย์วงศ์ 5520802
59 ล าปาง เสริมงาม อบต. เสริมกลาง นาง พลอย หน่อปา 6520404
60 ล าปาง เมืองล าปาง อบต. บา้นเอื้อม นาง พชัรินทร์ รัตรุ้ง 6520108
61 ล าปาง แม่ทะ อบต. หวัเสือ นาง พกิุล ปงิไฝ 6521006
62 ล าปาง หา้งฉัตร อบต. วอแก้ว นาง พศิมัย พรหมศร 6521208
63 ล าปาง เมืองล าปาง อบต. บา้นแลง นาง มธรุส ไชยชนะ 6520114
64 ล าปาง เถิน อบต. แม่ถอด นาง มัทนา สร้อยค า 6520805
65 ล าปาง เกาะคา ทต. เกาะคา นาง รัดชนก ทาชุ่ม 5520302
66 ล าปาง สบปราบ อบต. สมัย นาง รัตนาภรณ์ วฒันานันท์ 6521105
67 ล าปาง เสริมงาม ทต. เสริมงาม น.ส. ศานิชล เด็ดขาด 5520401
68 ล าปาง หา้งฉัตร อบต. หนองหล่ม นาง ศุภกร เครือระยา 6521206
69 ล าปาง เมืองปาน อบต. ทุ่งกวา๋ว นาง ศุภนุช เครือค าหล้า 6521303
70 ล าปาง เกาะคา ทต. ไหล่หนิ นาง สนธยา เพง็พมิพ์ 5520306
71 ล าปาง แม่ทะ อบต. บา้นกิ่ว น.ส. สุขคนึง นุชุมภู 6521008
72 ล าปาง แม่ทะ อบต. วงัเงิน น.ส. อรกัญญา ทองกูล 6521010
73 ล าปาง แม่พริก ทต. แม่ปุ นาง อรทยั ณ ล าปาง 5520901
74 ล าปาง เสริมงาม ทต. ทุ่งงาม นาง ไอรินทร์ อินค าเชื้อ 5520403
75 ล าพนู ล้ี ทต. ล้ี น.ส. ทองเพยีร เขื่อนแก้ว 5510404
76 ล าพนู แม่ทา ทต. ทาสบชัย นาง อรพรรณ ฟกูุล 5510203
77 เลย นาด้วง อบต. ทา่สวรรค์ น.ส. เพลินจิตร์ กันหาปอ้ง 6420203
78 เลย ด่านซ้าย อบต. โพนสูง นาย ราชัน เนาวราช 6420509
79 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทต. หนองหญ้าลาด น.ส. พวงพยอม ไชยปญัญา 5330406
80 สกลนคร บา้นม่วง อบต. ดงหม้อทอง นาง นุชนาถ บญุหล้า 6471004
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81 สกลนคร บา้นม่วง อบต. บอ่แก้ว นาง สุพร วนามี 6471007
82 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ น.ส. เกษร ฉายศรี 3901101
83 สงขลา หาดใหญ่ ทต. บา้นไร่ นาง นุชนารถ แสงแก้ว 5901110
84 สงขลา จะนะ อบต. ปา่ชิง นาง มาลี ทองเพชร 6900314
85 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ นาง สายพนิ บญุแก้ว 3901101
86 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. ด่านส าโรง นาย ชูพงษ์ เทศะนันทน์ 5110104
87 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม. สมุทรสงคราม นาย สมบติั ลาภยั 4750102
88 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต. บางโทรัด นาง วชิยานันท์ ภวูเดชากร 6740111
89 สระแก้ว วงัน้ าเย็น ทม. วงัน้ าเย็น นาย เสน่ห์ ธปูเมฆ 4270401
90 สระบรีุ พระพทุธบาท อบต. เขาวง น.ส. ปราณี ยาชมภู 6190903
91 สุราษฎร์ธานี บา้นนาสาร ทม. นาสาร นาย พฒันา บวัแย้ม 4841201
92 สุรินทร์ จอมพระ อบต. เปน็สุข นาง ณัฐชยา วฒันานุสิทธิ์ 6320406
93 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. นอกเมือง น.ส. ทศันีย์ เกียรต์ิด ารงสุข 6320106
94 สุรินทร์ ทา่ตูม อบต. ทา่ตูม น.ส. ทพิรดา มาลีหวล 6320304
95 สุรินทร์ ศีขรภมูิ ทต. ผักไหม นาง ปริญยงค์ บญุนิติรัตน์ 5320902
96 สุรินทร์ บวัเชด อบต. บวัเชด นาง ภทัรวดี เทยีบคุณ 6321302
97 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ทต. เขวาสินรินทร์ นาง รัตนา เสขะกุล 5321601
98 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. เมืองที น.ส. สมศรี ฉลาดเฉลียว 6320107
99 สุรินทร์ ทา่ตูม อบต. บวัโคก นาง สุวรรณนา เสาทอง 6320307
100 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต. ตากูก นาง อรุณี วโิรจน์ 6321602
101 หนองคาย โพนพสัิย ทต. โพนพสัิย นาง นันทยา ลาวดัพรม 5430501
102 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. นาหมอม้า นาง นริศรา พาวงษ์ 5370107
103 อุดรธานี กู่แก้ว ทต. กู่แก้ว นาง จีระนันท์ เหมือนสมัย 5412401
104 อุดรธานี สร้างคอม อบต. นาสะอาด นาง พชัรดา เหมือนแก้ว 6412002
105 อุตรดิตถ์ ทา่ปลา อบต. ทา่แฝก นาย เวนิช สีดี 6530305
106 อุทยัธานี บา้นไร่ อบต. บา้นใหม่คลองเคียน นาง พจนี วชระพนัธ์ 6610610
107 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต. เหล่าแดง นาง กิติกุล แสนทวสุีข 6342402
108 อุบลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ ทต. สวา่ง นาง เกสร บญุมานัส 5343203
109 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต. โนนกาหลง นาง ไพริน พรหมดี 6341912
110 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต. บณุฑริก น.ส. สุทวบิาล ไชยโกฎิ 5341001
111 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต. กุดยาลวน นาง สุรัสวดี ทเีขียว 6341106



 
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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