
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหสั อปท. หมำยเหตุ
1 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรีุ ทต. ขำณุวรลักษบรีุ นำง จ ำรัส บรูะณำ 5620401
2 ขอนแก่น ภเูวยีง อบต. หนองกุงเซิน น.ส. ณัฐธดิำ วฒิุปรีดี 6401608
3 ขอนแก่น บำ้นไผ่ อบต. บำ้นไผ่ นำง ประภำ เร็วสำ 6401004
4 ขอนแก่น ภเูวยีง อบต. ดินด ำ นำง โรมมนัส รำชเหนือ 6401609
5 ขอนแก่น ภเูวยีง อบต. บำ้นเรือ น.ส. ศิวำพร ประไชโย 6401606
6 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ อบต. บำงสวน นำง ผ่องพรรณ วสุิทธนิันท์ 6240209
7 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ อบต. บำงกระเจ็ด นำง วมิล อยู่เจริญ 6240205
8 ฉะเชิงเทรำ แปลงยำว อบต. แปลงยำว น.ส. อร่ำมศรี สุขโต 6240907
9 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต. ซับสีทอง นำย ชัยณรงค์ วงศ์วรนันท์ 6360122
10 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต. เจำทอง นำง ปญัจมำ วงษช์ัย 6361401
11 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต. นำเสียว น.ส. ภทัรำนิษฐ์ เหล่ำสกุลศิริ 6360109
12 ชุมพร เมืองชุมพร อบต. ถ  ำสิงห์ นำง กุศล ขำวสง่ำ 6860117
13 ชุมพร เมืองชุมพร อบต. วสัิยเหนือ น.ส. จุฑำมำศ สิริใจ 6860116
14 ชุมพร เมืองชุมพร อบต. หำดพนัไกร นำง จุภรณ์รัตน์ นำคธรณิศวร์ 6860120
15 ชุมพร สวี อบต. สวี นำง ชัญญำนุช จินตวร 6860705
16 ชุมพร เมืองชุมพร อบต. ตำกแดด นำง ประภำ น  ำจันทร์ 6860112
17 ชุมพร เมืองชุมพร อบต. บำ้นนำ น.ส. วชัรี น้อยแนม 6860118
18 ชุมพร เมืองชุมพร อบต. ทุ่งคำ น.ส. สุพร ธนำเขต 6860113
19 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต. แม่กรณ์ นำง นงนุช ศรีธิ 6570112
20 เชียงรำย แม่สรวย ทต. เจดีย์หลวง นำง สุภำวดี ไร่สอ 5571002
21 ตำก แม่สอด อบต. ทำ่สำยลวด น.ส. นภำพร อินถำ 6630606
22 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. บำ้นยำง นำง เบญ็จมำศ แจ่มศรีงำม 6730118
23 นครปฐม เมืองนครปฐม ทม. นครปฐม นำย ปกำศิต บวัฉุน 4730116
24 นครพนม ธำตุพนม ทต. น  ำก  ำ นำง นภทัร นิรัตโยธนิ 5480501
25 นครรำชสีมำ ประทำย อบต. ประทำย นำง นภำ ฉำไธสง 6301302
26 บงึกำฬ ศรีวไิล อบต. นำแสง นำย อ ำนำจ ประกำระโต 6380705
27 ปทมุธำนี เมืองปทมุธำนี อบจ. ปทมุธำนี น.ส. สุนทร สุกำวนิ 2130101
28 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ ทต. หนองพลับ น.ส. ณัฐณิชำ สินสมุทร 5770702
29 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ อบต. หนองพลับ นำง พณิดำ กลมเกลียว 6770704
30 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ อบต. หว้ยสัตวใ์หญ่ นำง ศิริรัตน์ สุดเเสง 6770707
31 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบจ. ปรำจีนบรีุ นำง บญัญัติ พรมมำ 2250101
32 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต. คลองพระยำบนัลือ นำง มะลิวลัย์ ลอยชื น 6141003
33 พงังำ เมืองพงังำ อบต. เกำะปนัหยี นำง เยำวพรรณ วำสิกำร 6820103
34 พงังำ กะปง อบต. เหมำะ นำง วยิดำ พรประสิทธิ์ 6820304
35 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต. ดอนทอง นำย อุทยั เขียวหำย 6650106

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์กำรบริหำรของนักบริหำรงำนคลัง รุ่นที่ 11
ระหว่ำงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557

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

36 เพชรบรูณ์ หล่มเก่ำ อบต. นำเกำะ นำง ดวงเดือน สงวนศิลป์ 6670402
37 เพชรบรูณ์ เขำค้อ อบต. เขำค้อ นำง ธนิถำ วรรณบตุร 6671102
38 เพชรบรูณ์ หล่มเก่ำ อบต. นำแซง นำง สำยชล ตำลสุก 6670408
39 เพชรบรูณ์ หล่มเก่ำ อบต. หล่มเก่ำ นำง อนงค์นำฎ เหล่ำยิ ง 6670410
40 แพร่ เมืองแพร่ อบจ. แพร่ นำย สรำวธุ สุขทั วญำติ 2540101
41 ภเูก็ต ถลำง อบต. ไม้ขำว นำง เมทกิำ แก้วอำรีลำภ 6830306
42 มหำสำรคำม วำปปีทมุ อบต. หวัเรือ นำย เชิดชำย จ่ำพำ 6440909
43 มุกดำหำร ดงหลวง ทต. ดงหลวง นำง ชุตินันท์ พมิพแ์พง 5490401
44 ยโสธร ทรำยมูล อบต. ดู่ลำด น.ส. รุจิรำภรณ์ พลิำวฒิุ 6350205
45 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขำหลวง อบต. บงึงำม นำย รัก อุ่นเจริญ 6452003
46 ร้อยเอ็ด ธวชับรีุ อบต. ไพศำล นำง ล ำดวน นำรีโภชน์ 6450507
47 ร้อยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต. ก ำแพง นำง สุพร สุตะนนท์ 6450204
48 ร้อยเอ็ด อำจสำมำรถ อบต. บำ้นดู่ นำง อำภรณ์ โพธจิันทร์ 6451407
49 ระนอง สุขส ำรำญ อบต. นำคำ นำง ดรุณี สันประเสริฐ 6850502
50 ระนอง กะเปอร์ อบต. ม่วงกลวง น.ส. สุวรรณำ วงศ์กววีทิย์ 6850304
51 ระยอง บำ้นฉำง ทต. ส ำนักทอ้น นำง ชลอรัตน์ ส ำนวนกลำง 5210202
52 ระยอง แกลง ทต. บำ้นนำ น.ส. ปำนทพิย์ ประทมุเมศร์ 5210307
53 รำชบรีุ สวนผึ ง อบต. ตะนำวศรี นำง กฤตลักษณ์ เมืองช้ำง 6700303
54 รำชบรีุ โพธำรำม อบต. เตำปนู นำง กัญชริญำ อ่วมผึ ง 6700715
55 รำชบรีุ ด ำเนินสะดวก อบต. แพงพวย นำง ชัญญำนิษฐ์ ธชัศฤงคำรสกุล 6700411
56 รำชบรีุ สวนผึ ง อบต. ทำ่เคย น.ส. พชัชวร์ี ทองค ำ 6700304
57 ลพบรีุ บำ้นหมี อบต. บำ้นทรำย น.ส. ญำดำ ชุ่มเงิน 6160610
58 ลพบรีุ สระโบสถ์ อบต. มหำโพธิ์ นำง สมสมร เค้ำเจริญ 6160803
59 ลพบรีุ บำ้นหมี อบต. หนองกระเบยีน นำง สำยสมร ปั้นเทยีน 6160617
60 เลย วงัสะพงุ อบต. โคกขมิ น นำง ปยิำณีย์ สำยทอง 6420908
61 เลย วงัสะพงุ อบต. วงัสะพงุ น.ส. ภฏัศมำ สินสวสัด์ิ 6420904
62 เลย วงัสะพงุ อบต. หนองหญ้ำปล้อง นำง รวสิรำ อินทร์ชัยศรี 6420906
63 เลย วงัสะพงุ อบต. หนองงิ ว นำย สมัคร จันทร์พำณิชย์ 6420911
64 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต. หนองไฮ น.ส. ยุพนิ ลิ มประสงค์ 6331018
65 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ อบต. ด่ำนม่วงค ำ นำง ใกล้รุ่ง พลวงค์ษำ 6471502
66 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต. โคกก่อง นำง ประเทยีน โคตรวงค์ 6470115
67 สกลนคร อำกำศอ ำนวย ทต. อำกำศอ ำนวย นำง รัชนีกร โทอิ ง 5471102
68 สกลนคร พรรณำนิคม ทต. บวัสวำ่ง น.ส. ลักขณำ พลิำโฮม 5470401
69 สงขลำ เทพำ อบต. ปำกบำง นำง ชญำนิษฐ์ สุวรรณมณี 6900504
70 สงขลำ สะเดำ อบต. พงัลำ น.ส. ปยินุช ปำชะโน 6901011
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71 สงขลำ เทพำ อบต. ทำ่ม่วง นำง อรสำ จินดำวงศ์ 6900507
72 สตูล เมืองสตูล อบต. ฉลุง นำง จันทริำ ทองค ำ 6910108
73 สตูล ทุ่งหวำ้ อบต. ปำ่แก่บอ่หนิ นำง ประไพ ฤทธมิำศ 6910606
74 สมุทรปรำกำร บำงบอ่ อบต. บำ้นระกำศ นำง รัตนำ เกิดผล 6110209
75 สิงหบ์รีุ ค่ำยบำงระจัน อบต. คอทรำย นำง จิตตำนันท์ ศรสูง 6170302
76 สิงหบ์รีุ ค่ำยบำงระจัน อบต. โพทะเล นำง ณัฐวรรณ กฤชเพช็ร์ 6170305
77 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย์ อบต. ดอนเจดีย์ น.ส. วณีำ อรรถอนันต์ 6720603
78 สุรำษฎร์ธำนี พนุพนิ อบต. ทำ่สะทอ้น น.ส. กุลสิริ เตมียะทตั 6841712
79 สุรำษฎร์ธำนี เกำะพะงัน ทต. เกำะเต่ำ น.ส. นรินทร์ อิ มสมโภชน์ 5840503
80 สุรำษฎร์ธำนี พนุพนิ อบต. ทำ่โรงช้ำง นำง วนัดี ดวงแก้ว 6841702
81 สุรำษฎร์ธำนี บำ้นตำขุน ทต. บำ้นเชี ยวหลำน นำย สรำวธุ ชุติมำวลัยกุล 5840901
82 อ่ำงทอง สำมโก้ ทต. สำมโก้ น.ส. รติกร แสงพงษ์ 5150701
83 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต. บำ้นด่ำนนำขำม นำย สุชำติ จ ำรัส 6530116
84 อุบลรำชธำนี เหล่ำเสือโก้ก อบต. หนองบก น.ส. ศกุนตลำ สิทธจิินดำ 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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