
ล าดบั นาม ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
1 นาย กมล แพ่งพนม อบต. ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ
2 น.ส. กุญยานุช บรรเจิดศิริ ทต. บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
3 น.ส. ไกรสร ดวงแก้ว อบต. โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู
4 น.ส. คันธรส แก้วบุญธรรม อบต. เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
5 นาย จรูญ ค าสูง อบต. น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
6 น.ส. จินตะนา พันจันลา ทต. โซง น้ ายืน อุบลราชธานี
7 น.ส. จิรภัทร บ้านสระ อบต. สระ เชียงม่วน พะเยา
8 น.ส. จิรัฐติกุล มูลซาว อบต. ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
9 นาง จิราภรณ์ แสงเดือน ทต. นาหนองทุม่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
10 นาง จุฬาภรณ์ วุฒิยา อบต. เสม็จ ส าโรงทาบ สุรินทร์
11 น.ส. ชญาณิศา ชัยชื่นกมล อบต. ไทยสามัคคี วังน้ าเขียว นครราชสีมา
12 น.ส. ชญาดา ช่างเพ็ชร์ ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
13 นาง ชฎาภรณ์ ปิดชามุก ทต. บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
14 นาย ชัยวัฒน์ พนาสิทธิ์ อบต. บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
15 น.ส. ชุติมา พึง่เกาะ อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา
16 น.ส. ฐายิกา ประมูปถัมภ์ อบต. ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
17 นาย ณภพ ประสิทธิเมกุล ทต. ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง
18 น.ส. ณัชชา โคตรโยธา อบต. โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
19 นาง ณัฏฐฉัตร พลเยี่ยม อบต. บ้านฝาย น้ าปาด อุตรดิตถ์
20 น.ส. ณัฐชยาดา ค าพิหล้า ทต. อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
21 น.ส. ณัฐระพี นาคทองหลาง อบต. กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
22 น.ส. ดวงพร ทองพูล อบต. มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
23 น.ส. ดอกจันทร์ นิลนามะ ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู
24 นาง ดุสิตา จิตสุภาพ ทต. คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี
25 น.ส. เด่นดวง สิงกันหา อบต. นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย
26 น.ส. ตรีอรุณ ฤาชา อบต. หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
27 นาง ทิวาพร จุลเจิม อบต. แกลง เมืองระยอง ระยอง
28 น.ส. ธิดารัตน์ อู่เขียว อบต. บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
29 นาย ธีราพร สิงห์วงษ์ อบต. เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
30 นาง นงนุช ยืนยิ่ง อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
31 นาง นฤชฏาภรณ์ บัวหนอง อบต. สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
32 น.ส. นฤมล วังคะฮาต อบต. ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญช ีรุ่นที ่19
ระหว่างวันที ่5 - 30 มกราคม 2558

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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33 น.ส. นิภาภรณ์ ทะชุ่ม อบต. พงษ์ สันติสุข น่าน
34 น.ส. นิภาภรณ์ ประสานสอน อบต. ฝางค า สิรินธร อุบลราชธานี
35 น.ส. นิภารัตน์ ยางศรี อบต. กุดแห่ นากลาง หนองบัวล าภู
36 น.ส. นิรชา อริยธนวัฒน์ อบต. เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
37 น.ส. เบญจวรรณ ค าบุญเรือง อบต. บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
38 นาง ปณิตตา ยอดใส อบต. ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
39 นาง ปนัดดา สุริโย ทต. เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
40 นาง ปรางทิพย์ สุดสายกรวด อบต. หัวงัว สนม สุรินทร์
41 น.ส. ปุญญิสา นาประเสริฐ อบต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี
42 นาง พรทิพย์ ดึงประโคน อบต. จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
43 น.ส. พรทิพย์ วณีรัตน์ อบต. หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
44 น.ส. พัชราภรณ์ ไชยราช อบต. ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
45 น.ส. พัชราวดี อามาตย์เสนา อบต. หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว
46 น.ส. พัชรินทร์ วรรณวัฒน์ อบต. วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
47 น.ส. พัชรี คูเมือง อบต. ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
48 นาง เพ็ญแข ค าโฮง อบต. ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
49 นาง แพรวพรรณ อินแนน อบต. บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
50 นาง ภิตินันท์ กุลเกษ อบต. บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
51 น.ส. ภิรินดา ทรัพย์แสนดี ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
52 นาง มัฑนา อินต๊ะสาร ทต. บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา
53 นาย มีชัย พลวัน อบต. ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
54 น.ส. ยุพาพักตร์ นิลมงคล อบต. พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
55 น.ส. ยุวดี สีเมือง อบต. ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
56 น.ส. เยาวธิดา แสนทวีสุข อบต. ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
57 นาง รัชนก โพธิว์ัง อบต. ทุง่โพ หนองฉาง อุทัยธานี
58 น.ส. รุ่งเรือง กันสุมาโส อบต. บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
59 นาง รุจนาจ บุดสี อบต. หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
60 นาง เรณู ศรีตา ทต. ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
61 นาง วรรณภา บัวกมล อบต. หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์
62 น.ส. วารุณี นวะมะวัฒน์ อบต. ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์
63 น.ส. วาสนา กุลวงศ์ อบต. แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
64 นาง วิคิม ส าราญพงษ์ อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
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65 น.ส. ศรีไพร อินทร อบต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
66 น.ส. ศิริพร ดีค่ายค า ทต. งอบ ทุง่ช้าง น่าน
67 น.ส. ศิริวรรณ จันทนิตย์ อบต. โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
68 นาง ศุภัสจี วัดแสงศรี อบต. ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
69 นาง สมใจ แห่วขัด อบต. เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์
70 นาย สมเดช คงชู อบต. เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
71 นาง สมศรี นวลทรัพย์ อบต. พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
72 นาง สายชล แวงสันเทียะ ทต. ทุง่แสงทอง นางรอง บุรีรัมย์
73 น.ส. สาวิตรี จิตทวี อบต. หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
74 นาย สิทธิพร ไชยแก้ว อบต. ศรีส าราญ น้ าโสม อุดรธานี
75 นาง สิริพักตร์ ศิริจันทร์ อบต. โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
76 น.ส. สุกัญญา ค าสิงห์นอก อบต. นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม
77 น.ส. สุกาญจน์ หงษ์อ่อน ทต. หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
78 นาง สุจิตตา หินสุข ทต. เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู
79 น.ส. สุธามาส เสมสุวรรณ ทต. พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
80 นาง สุนทรี กุลลปนกุล อบต. ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
81 น.ส. สุนีย์ หมู่ม่วง อบต. พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
82 นาง สุพรรณี ค าสกุลวัฒนะ ทต. ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์
83 น.ส. สุพรรษา ศรีวะกุล อบต. ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
84 นาง สุภาภรณ์ จ าปาอ่อน ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
85 น.ส. สุภาวดี แสงสุกดี อบต. ทุง่คอก สองพีน่้อง สุพรรณบุรี
86 น.ส. สุวรรณีย์ บุญขาว อบต. ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
87 น.ส. สุวิมล กิติ อบต. เตาปูน สอง แพร่
88 น.ส. หทัยชนก พันธ์วงศา อบต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
89 นาง อมรรัตน์ กุณา อบต. พงษ์ สันติสุข น่าน
90 นาง อรพิน วาระสิทธิ์ อบต. หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
91 น.ส. อรรียา เบ้าหล่อเพ็ชร อบต. ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
92 น.ส. อรอุมา หิงประโคน ทต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
93 นาง อ้อมใจ มาลาวิลาศ อบต. แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
94 น.ส. อัญชิษฐา พันธมาศ ทต. ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
95 น.ส. อัญชิสา หักขุนทศ อบต. หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร
96 นาย อาทิตย์ ปัน้เพ็ง อบต. ง้ิวราย ตะพานหิน พิจิตร
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97 น.ส. อาภาพร สาลีพวง ทต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
98 นาง เอ็มอร ภูลายยาว อบต. โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา


