
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหัส อปท. หมำยเหตุ
1 กำญจนบรีุ เมืองกำญจนบรีุ อบต. ช่องสะเดำ นำง สุภำณี บวังำม 6710110
2 กำฬสินธุ์ สหสัขันธ์ อบต. โนนแหลมทอง นำง นภสันันท์ โสมนัสนำนนท์ 6460907
3 กำฬสินธุ์ ฆ้องชัย ทต. ฆ้องชัยพฒันำ น.ส. ปทมุพร จังโกฎิ 5461801
4 กำฬสินธุ์ นำคู ทต. นำคู น.ส. เพญ็ประภำ ถุงอินทร์ลำ 5461601
5 กำฬสินธุ์ ค ำม่วง อบต. ทุ่งคลอง น.ส. รัชนีกร นำคธน 6461004
6 กำฬสินธุ์ สำมชัย อบต. ส ำรำญใต้ น.ส. สงกรำนต์ ญำนกำย 6461503
7 ก ำแพงเพชร คลองขลุง ทต. วงัยำง นำง เฉลิมพร เพชรประดับ 5620504
8 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต. โคกสูง นำง กนกพร ช ำนำญกุล 5400803
9 ขอนแก่น น  ำพอง ทต. ล ำน  ำพอง นำง พรรณวดี พรมทำ 5400705

10 ฉะเชิงเทรำ พนมสำรคำม ทต. เกำะขนุน นำง เยำวนิจ เนำวลักษณ์ 5240601
11 ชลบรีุ สัตหบี ทต. เกล็ดเเก้ว นำง วรินทร ชูรัตน์ 5200906
12 ชัยนำท สรรคบรีุ ทต. แพรกศรีรำชำ น.ส. สมนึก บวัโภชน์ 5180504
13 ชัยภมูิ แก้งคร้อ ทต. นำหนองทุ่ม นำง นุชจรีย์ ภำนุมำตย์ 5361202
14 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. ปำกน  ำชุมพร น.ส. กนกอร อินทโก 5860104
15 เชียงใหม่ จอมทอง อบต. ข่วงเปำ น.ส. เกษร สำยฝ้ัน 6500206
16 เชียงใหม่ ฝำง อบต. ม่อนปิ่น นำง ชยำภรณ์ พำณิชเจริญ 6500904
17 เชียงใหม่ เชียงดำว อบต. เมืองคอง น.ส. ณิชำภทัร กันชัย 6500409
18 เชียงใหม่ กัลยำณิวฒันำ อบต. แจ่มหลวง นำย สุรวชิ แสงบญุเรือง 6502501
19 เชียงใหม่ แม่อำย อบต. บำ้นหลวง นำง เสำวรส น้อยสุวรรณ์ 6501005
20 นครพนม นำหวำ้ อบต. นำคูณใหญ่ น.ส. จิรวรรณ ด่ำงเกษี 6480906
21 นครพนม นำหวำ้ อบต. บำ้นเสียว นำย ชิณทณ์ภทัร ค ำชนะ 6480903
22 นครรำชสีมำ ด่ำนขุนทด ทต. หนองบวัตะเกียด น.ส. ญำณี ศิริพำนิช 5300803
23 นครรำชสีมำ ครบรีุ อบต. มำบตะโกเอน น.ส. สุมิตรำ เทพมณี 6300213
24 น่ำน เวยีงสำ ทต. ขึ่ง น.ส. รัตนำพร หม่อมศรี 5550703
25 น่ำน เฉลิมพระเกียรติ อบต. ขุนน่ำน นำย วรีวฒิุ ใจจันทร์ 6551501
26 บงึกำฬ เมืองบงึกำฬ อบต. โปง่เปอืย น.ส. กัญญำณัฐ หำญค ำหล้ำ 6380110
27 บงึกำฬ พรเจริญ อบต. ศรีชมภู นำง สุจิตรำ ลุนอุบล 6380206
28 บรีุรัมย์ กระสัง อบต. หว้ยส ำรำญ นำง ภทัทยิำ อนันรัมย์ 6310311
29 บรีุรัมย์ ช ำนิ ทต. ช ำนิ นำง มธรุส พดุสูงเนิน 5311801
30 ปทมุธำนี ล ำลูกกำ อบต. ล ำลูกกำ นำง นภสันันท์ วนัทอง 6130611
31 ปทมุธำนี เมืองปทมุธำนี ทต. บำงเด่ือ น.ส. ศศิธร ล้อมเจริญสุข 5130105
32 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ อบต. สำมกระทำย นำง สุภำพร เรือนงำม 6770204
33 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ อบจ. พระนครศรีอยุธยำ น.ส. พรทพิย์ ปยิะภทัรกุล 2140101
34 พทัลุง ปำกพะยูน อบต. ฝำละมี นำง วนิดำ ขุนแสง 6930607
35 พจิิตร บำงมูลนำก อบต. ล ำประดำ นำง จิรัชยำ เกตุโกวทิย์ 6660511

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัลเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหำรงำนคลัง รุ่นที่ 62
ระหว่ำงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 5 ธันวำคม 2557

สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ชื่อ - นำมสกุล
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36 พจิิตร ตะพำนหนิ อบต. งิ วรำย นำย อำทติย์ ปั้นเพง็ 6660404
37 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต. นำพนัสำม นำง สุธสิำ ววิฒัน์ 6760111
38 แพร่ สูงเม่น ทต. สูงเม่น นำง จิรำพร ขุนจันทร์ 5540401
39 แพร่ เมืองแพร่ อบต. วงัธง น.ส. ทพิย์วรรณ ทำวนั 6540118
40 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต. หมอกจ ำแป่ นำง ปทัมำ ไชยพรหม 6580105
41 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. ค้อเหนือ นำย เทอดศักด์ิ ค ำสุข 6350110
42 ยะลำ เมืองยะลำ ทต. ล ำใหม่ น.ส. ฐิติชญำ สร้อยทอง 5950104
43 ยะลำ เมืองยะลำ อบต. ล ำพะยำ น.ส. วลัลภำ ทองค ำ 6950109
44 ยะลำ รำมัน ทต. เมืองรำมันห์ นำง สุคนธำ พนัธุม์ณี 5950601
45 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย อบต. หนองตำไก้ น.ส. ธนัษภร ปญัญำบญุ 6450810
46 ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต. แสนสุข นำง ภทรมน ทกำรุณ 6450609
47 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบจ. ลพบรีุ น.ส. รุจำภำ แก้วศรีงำม 2160101
48 ล ำปำง เกำะคำ ทต. ล ำปำงหลวง นำง กัณทมิำ ศรีสด 5520305
49 ล ำปำง สบปรำบ อบต. แม่กัวะ นำง จรรยำ ธรรมสิทธิ์ 6521103
50 ล ำปำง เมืองปำน อบต. หวัเมือง นำง ดวงเนตร์ ขัดฝ้ัน 6521305
51 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต. บำ้นค่ำ นำง ดวงพร ใจละออ 6520112
52 ล ำปำง หำ้งฉัตร อบต. เวยีงตำล น.ส. ตรีรัตน์ แถมยศ 6521205
53 ล ำปำง แม่ทะ ทต. สิริรำช นำง ธนัชญำญ์ ขำวอ่อน 5521004
54 ล ำปำง สบปรำบ อบต. นำยำง นำง นันทรัตน์ ฉิมพลี 6521102
55 ล ำปำง เสริมงำม อบต. เสริมกลำง นำง พลอย หน่อปำ 6520404
56 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต. บำ้นเอื อม นำง พชัรินทร์ รัตรุ้ง 6520108
57 ล ำปำง แม่ทะ อบต. หวัเสือ นำง พกิุล ปงิไฝ 6521006
58 ล ำปำง หำ้งฉัตร อบต. วอแก้ว นำง พศิมัย พรหมศร 6521208
59 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต. บำ้นแลง นำง มธรุส ไชยชนะ 6520114
60 ล ำปำง เถิน อบต. แม่ถอด นำง มัทนำ สร้อยค ำ 6520805
61 ล ำปำง สบปรำบ อบต. สมัย นำง รัตนำภรณ์ วฒันำนันท์ 6521105
62 ล ำปำง เสริมงำม ทต. เสริมงำม น.ส. ศำนิชล เด็ดขำด 5520401
63 ล ำปำง หำ้งฉัตร อบต. หนองหล่ม นำง ศุภกร เครือระยำ 6521206
64 ล ำปำง เมืองปำน อบต. ทุ่งกวำ๋ว นำง ศุภนุช เครือค ำหล้ำ 6521303
65 ล ำปำง เกำะคำ ทต. ไหล่หนิ นำง สนธยำ เพง็พมิพ์ 5520306
66 ล ำปำง แม่ทะ อบต. บำ้นกิ่ว น.ส. สุขคนึง นุชุมภู 6521008
67 ล ำปำง แม่ทะ อบต. วงัเงิน น.ส. อรกัญญำ ทองกูล 6521010
68 ล ำปำง แม่พริก ทต. แม่ปุ นำง อรทยั ณ ล ำปำง 5520901
69 ล ำปำง เสริมงำม ทต. ทุ่งงำม นำง ไอรินทร์ อินค ำเชื อ 5520403
70 ล ำพนู ลี ทต. ลี น.ส. ทองเพยีร เขื่อนแก้ว 5510404
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71 เลย นำด้วง อบต. ทำ่สวรรค์ น.ส. เพลินจิตร์ กันหำปอ้ง 6420203
72 เลย ด่ำนซ้ำย อบต. โพนสูง นำย รำชัน เนำวรำช 6420509
73 สกลนคร บำ้นม่วง อบต. ดงหม้อทอง นำง นุชนำถ บญุหล้ำ 6471004
74 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. เชียงเครือ นำง รัตติยำ ตำวงษ์ 5470106
75 สกลนคร บำ้นม่วง อบต. บอ่แก้ว นำง สุพร วนำมี 6471007
76 สงขลำ หำดใหญ่ ทน. หำดใหญ่ น.ส. เกษร ฉำยศรี 3901101
77 สงขลำ หำดใหญ่ ทต. บำ้นไร่ นำง นุชนำรถ แสงแก้ว 5901110
78 สงขลำ จะนะ อบต. ปำ่ชิง นำง มำลี ทองเพชร 6900314
79 สงขลำ จะนะ ทต. จะนะ นำง เศรษฐิกำร จิตกำลด ำรง 5900302
80 สงขลำ หำดใหญ่ ทน. หำดใหญ่ นำง สำยพนิ บญุแก้ว 3901101
81 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทต. ด่ำนส ำโรง นำย ชูพงษ์ เทศะนันทน์ 5110104
82 สมุทรสงครำม เมืองสมุทรสงครำม ทม. สมุทรสงครำม นำย สมบติั ลำภยั 4750102
83 สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร อบต. บำงโทรัด นำง วชิยำนันท์ ภวูเดชำกร 6740111
84 สระแก้ว วงัน  ำเย็น ทม. วงัน  ำเย็น นำย เสน่ห์ ธปูเมฆ 4270401
85 สระบรีุ พระพทุธบำท อบต. เขำวง น.ส. ปรำณี ยำชมภู 6190903
86 สุรำษฎร์ธำนี บำ้นนำสำร ทม. นำสำร นำย พฒันำ บวัแย้ม 4841201
87 สุรินทร์ จอมพระ อบต. เปน็สุข นำง ณัฐชยำ วฒันำนุสิทธิ์ 6320406
88 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. นอกเมือง น.ส. ทศันีย์ เกียรต์ิด ำรงสุข 6320106
89 สุรินทร์ ทำ่ตูม อบต. ทำ่ตูม น.ส. ทพิรดำ มำลีหวล 6320304
90 สุรินทร์ ศีขรภมูิ ทต. ผักไหม นำง ปริญยงค์ บญุนิติรัตน์ 5320902
91 สุรินทร์ บวัเชด อบต. บวัเชด นำง ภทัรวดี เทยีบคุณ 6321302
92 สุรินทร์ เขวำสินรินทร์ ทต. เขวำสินรินทร์ นำง รัตนำ เสขะกุล 5321601
93 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. เมืองที น.ส. สมศรี ฉลำดเฉลียว 6320107
94 สุรินทร์ ทำ่ตูม อบต. บวัโคก นำง สุวรรณนำ เสำทอง 6320307
95 สุรินทร์ เขวำสินรินทร์ อบต. ตำกูก นำง อรุณี วโิรจน์ 6321602
96 หนองคำย โพนพสัิย ทต. โพนพสัิย นำง นันทยำ ลำวดัพรม 5430501
97 หนองคำย เฝ้ำไร่ อบต. นำดี น.ส. ผกำภรณ์ เทยีนไสย 6431503
98 อ ำนำจเจริญ หวัตะพำน ทต. รัตนวำรีศรีเจริญ นำง ดำวรุ้ง ชัยบรรฑิตย์ 5370602
99 อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทต. นำหมอม้ำ นำง นริศรำ พำวงษ์ 5370107

100 อุดรธำนี กู่แก้ว ทต. กู่แก้ว นำง จีระนันท์ เหมือนสมัย 5412401
101 อุดรธำนี สร้ำงคอม อบต. นำสะอำด นำง พชัรดำ เหมือนแก้ว 6412002
102 อุตรดิตถ์ ทำ่ปลำ อบต. ทำ่แฝก นำย เวนิช สีดี 6530305
103 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต. บำ้นใหม่คลองเคียน นำง พจนี วชระพนัธ์ 6610610
104 อุบลรำชธำนี ดอนมดแดง อบต. เหล่ำแดง นำง กิติกุล แสนทวสุีข 6342402
105 อุบลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ ทต. สวำ่ง นำง เกสร บญุมำนัส 5343203



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหัส อปท. หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัลเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหำรงำนคลัง รุ่นที่ 62
ระหว่ำงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 5 ธันวำคม 2557

สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ชื่อ - นำมสกุล

106 อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร อบต. โนนกำหลง นำง ไพริน พรหมดี 6341912
107 อุบลรำชธำนี เขมรำฐ ทต. หวันำ นำง ศุภำพชิญ์ สุภำษร 5340505
108 อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล อบต. กุดยำลวน นำง สุรัสวดี ทเีขียว 6341106
109 นำง รัดชนก ทำชุ่ม
110 นำง อรพรรณ ฟกูุล



 
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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