
ล ำดบั ค ำ
น ำหน้ำชื่อ

ชื่อ นำมสกุล อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสนศ.
1 นาง แสงโสม สิงห์ชู อบต. ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 6810805 2671
2 นาย พงศธร ฆารกุล อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2460101 174060
3

ว่าทีร่.ต.
หญิง จุฑามาศ ดีเลิศ อบต. หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร 6620903 400572

4 น.ส. สุรัตนา แสงดาว ทต. เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 5620107 5335
5 นาง เดือนเพ็ญ ชาตรี อบต. บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 6400206 409134
6 นาง นาวา เย็นเสนาะ อบต. เก่าง้ิว พล ขอนแก่น 6401202 5623
7 นาง นิตยา ถามูลเรศ อบต. หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น 6401205 407356
8 นาง ภัทรารักษ์ สุริยันต์ อบต. หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 6401207 407561
9 น.ส. อรอนงค์ ศิริโชติ อบต. ลอมคอม พล ขอนแก่น 6401211 6899
10 น.ส. ดาวเรือง โพธิดิ์ษฐศิริ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240110 8173
11 น.ส. สมลักษณ์ จ าเนียรศิลป์ ทต. ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200109 407246
12 นาง รัตติยากร สุราษฎร์ อบต. ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 6361206 408624
13 นาง ฉันทนา ศรีสวัสด์ิ อบต. โคกเริงรมย์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 6360703 406075
14 น.ส. สุพัตรา อาบสุวรรณ์ อบต. บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 6360708 406001
15 นาง สุรัชยา โอวาทวงษ์ อบต. วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 6361402 9803
16 น.ส. สิริพร นาคคล่ี ทต. ชุมโค ปะทิว ชุมพร 5860304 321
17

ว่าทีร่.ต.
หญิง ศรีสวัสด์ิ เทพมงคล อบต. นาทุง่ เมืองชุมพร ชุมพร 6860114 10240

18 น.ส. สุปรียา กาวิชัย อบต. แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 6571106 406576
19 น.ส. นิตยา คูณมา ทม. ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 4730601 170503
20 นาง เอ็มอร ภูลายยาว อบต. โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301206 845
21 น.ส. ลาวัลย์ ศรีสังข์สุวรรณ อบต. พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 6302113 408992
22 น.ส. นัทธภัทร เจริญศักด์ิโยธิน อบต. ห้วยปริก ฉวาง

นครศรีธรรมรา
ช 6800408 136203

23 น.ส. อุไร มีศักด์ิ อบต. ท่าขึ้น ท่าศาลา
นครศรีธรรมรา
ช 6800805 170711

24 นาง ณิชาภัทร มุณีวรรณ์ อบต. เขาแก้ว ลานสกา
นครศรีธรรมรา
ช 6800304 406428

25 นาง นาตยา ปรีชาจารย์ ทต. บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 5600203 395126
26 นาง สุกัญญา เข็มหนู อบต. ท านบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 6600803 409013
27 นาง อัญชลี น่วมนุ่ม อบต. วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 6600909 406502
28 น.ส. ศิริพร ดีค่ายค า ทต. งอบ ทุง่ช้าง น่าน 5550802 408655
29 นาง ขนิษฐา จันทร์สว่าง อบต. โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ 6380504 168901
30 น.ส. ศศนันท์ ปิยารัมย์ ทต. อุดมธรรม กระสัง บุรีรัมย์ 5310304 171167
31 นาง อิสยาภรณ์ กิตติบดินทร์ อบต. หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 6310209 20039
32 น.ส. ณัฐกานต์ เอมโอด อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 6310411 20698
33 น.ส. อ้อยใจ สิงห์รัมย์ ทต. ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310808 20132
34 น.ส. ปิน่ ทองเภา อบต. ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310716 12875

รำยชื่อผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชำกำรเงินและบัญช ีรุ่นที ่18
ระหว่ำงวันที ่9 มถุินำยน - 4 กรกฎำคม 2557

ณ อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ถ.รังสิต - นครนำยก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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35 นาง ณัฏฐ์ฎาพร ผลแก้ว อบต. โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 6311503 36217
36 น.ส. ฤทัยรัตน์ สุนนทราช อบต. วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 6250215 408596
37 นาย นพพล ส ารี อบต. ท่าอยู่ ตะกั่วทุง่ พังงา 6820404 23688
38 น.ส. อรรียา เบ้าหล่อเพ็ชร อบต. ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650606 406746
39 นาง นัทกานต์ ทินมาลา อบต. หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6670406 26048
40 น.ส. จันทกานต์ ศิลา อบต. วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670315 25978
41 น.ส. จุฑาพร ชาอุ่น อบต. ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670312 167162
42 นาง วิมลพร มาลา อบต. สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670316 408416
43 นาง มันทนา คงพรม อบต. ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 6540507 171705
44 น.ส. นราวดี งานไว ทต. บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 5490702 400500
45 น.ส. อริสรา ใจภักด์ิ อบต. หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450114 31107
46 นาง สิรินาฏ กันสุข อบต. เขาสมอคอน ท่าวุง้ ลพบุรี 6160506 406494
47 น.ส. สมคิด นพกุลโรดม อบต. พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี 6160612 407286
48 น.ส. กรกต สุนินตา อบต. บ้านเป้า เมืองล าปาง ล าปาง 6520113 408580
49 น.ส. วิไลวรรณ เทพฝ้ัน ทต. นาครัว แม่ทะ ล าปาง 5521005 373709
50 นาง นงคราญ ค าภิวงค์ ทต. ริมปิง เมืองล าพูน ล าพูน 5510104 172244
51 น.ส. พิชญธิดา จันทร์สุข ทต. หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน 5510803 135029
52 น.ส. ภคพร กาษรสุวรรณ ทต. ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 5420501 390917
53 น.ส. ทิวาภรณ์ บัวรมย์ อบต. หนองบัว ภูเรือ เลย 6420706 408080
54 น.ส. สริตา สุนสุรัตน์ อบจ. เลย เมืองเลย เลย 2420101 136742
55 นาง มัทนาพร กัตติยะ อบต. เขาหลวง วังสะพุง เลย 6420907 409068
56 น.ส. พัชริดา พันสนิท ทต. หนองหิน หนองหิน เลย 5421401 34044
57 นาย สมศักด์ิ สีดาทอง อบต. ละเอาะ น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ 6331503 136248
58 นาง วรรณภรณ์ โคษา อบต. โพธิศ์รี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330710 35362
59 นาง ธนัญญา จันทร์ดี ทต. ผือใหญ่ โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ 5332102 36327
60 นาง เดือนเพ็ญ จิตมา อบต. ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331701 36301
61 น.ส. รัสดา รุนพงษ์ ทต. หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 5331803 36189
62 น.ส. นันทวัน สาสังข์ อบต. ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330910 35225
63 นาง มยุรี วงค์พิมล อบต. หว้านค า ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330914 408032
64 นาง อรัญ สุขศรี อบต. ทุง่สว่าง วังหิน ศรีสะเกษ 6331603 407500
65 นาง พนิฐนันท์ ฤทธิเดช อบต. ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331012 409220
66 นาง พรสมัย กุหลาบวงษ์ อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 6470203 406281
67 นาง สัญญา บุตรสงกา อบต. หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 6470810 37415
68 น.ส. ศิริพร สือพัฒธิมา อบต. บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ 6110209 190942
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69 น.ส. ภรภัทร อยู่เย็น ทน. อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 3740201 408852
70 น.ส. จิตติมา ลึกลือ อบต. ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 6270504 408429
71 นาง เยาวเรศ ม่วงทอง อบต. บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 6640411 41451
72 นาง ชมภู่ เถื่อนโต ทต. ทุง่หลวง คีรีมาศ สุโขทัย 5640301 408323
73 นาง สิริรัตน์ วงศ์กล้า ทต. ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320203 409057
74 น.ส. วิลาสินีย์ งามปลอด อบต. แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320122 172903
75 น.ส. ภัณฑิลา น้อยเจริญ อบต. วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 6430512 44446
76 นาง สุนทร ฤกษ์ใหญ่ อบต. สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 6370606 46208
77 นาง สร้อยฟ้า นามดี ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 5412403 46388
78 น.ส. วรารี ศรีคูณ อบต. สะแบง หนองหาน อุดรธานี 6410614 47091
79 นาง ฐิติกาญจน์ สีหะวงษ์ อบต. ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 6340408 34639
80 น.ส. พาเกษม ค าโฉม อบต. ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 6340411 49156
81 น.ส. สุภาพร พันธ์เพ็ง ทต. ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 5340105 169169
82 น.ส. ศรุดา พิลาทอง อบต. เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340206 385102



 
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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