
ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 น.ส. เบญจวรรณ บุญเอี่ยม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ตลาดเขต พนมทวน กาญจนบุรี 5710902
2 น.ส. ดลฤดี เหลืองเพิ่มสกุล หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 6711005
3 น.ส. กชพรรณ จ าพล ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 5460501
4 น.ส. นิภาภรณ์ สังวาลย์รัมย์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ 5460601
5 น.ส. เปรมฤดี ศิริขันธ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ค าม่วง ค าม่วง กาฬสินธุ์ 5461001
6 น.ส. นิตยา ไชยโชติ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นามน นามน กาฬสินธุ์ 6460204
7 น.ส. กมลรัตน์ แสงสาย หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 6460206
8 นาง มยุรี ไชยบัง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ทม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4460102
9 นาย สมาน ค าไสย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460108
10 นาง สุภสิริ สุทธศรี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 5461301
11 น.ส. จุฑารัตน์ สะตะ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460906
12 น.ส. นิลุบล คงไมตรี ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 5461402
13 น.ส. สุรีย์พร ภูตาชัย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 5461402
14 น.ส. สุทิศา ครุฑสังวาลย์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 5620401
15 นาง พรรณี ค าระกาย หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 6401806
16 น.ส. สุพรรณา วิโสรัมย์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 6401808
17 นาง ภัทรารักษ์ สุริยันต์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. วังแสง ชนบท ขอนแก่น 6401803
18 นาง ปิยะนุช สุขกะ หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 5402401
19 น.ส. นิตยา ถามูลเรศ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองแวงนางเบา้ พล ขอนแก่น 6401205
20 นาง นาวา เย็นเสนาะ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 6401304
21 น.ส. จิตรา เพ็ชรรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 5220204
22 นาง สุธฌาภร อิ่มผ่อง ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. บ่อ ขลุง จันทบุรี 5220203
23 น.ส. เบญจมา วงกตรักษ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 5220109
24 น.ส. จินตนา อินสวัสด์ิ หัวหน้ากองคลัง ทต. หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 5220108
25 นาง ดวงพร สนอยู่ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี 6220605
26 น.ส. สายรุ้ง เฮงเจริญ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 6241104
27 น.ส. นัยรัตน์ อธิวัฒน์เนติกลุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ อบต. หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240411
28 นาง บุญสิตา บุญศรีพิทักษ์ นักบริหารงานคลัง อบต. คลองนครเนื่องเขต เมอืงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240106
29 นาง วัชราภรณ์ ธิวโต หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 5200602
30 น.ส. ภาวินี วรรณจนิดาพร หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 6200508
31 นาง จันทิรา เชื้อชาติ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพยสิ์น ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200110
32 น.ส. สุจิตรา วงศ์สุภาวิต หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180106
33 นาง ธนกฤตา ล้อมนวล ผู้อ านวยการส านักการคลัง อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร 6860505
34 นาง มารยาท หมายมั่น หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองปา่ก่อ ดอยหลวง เชียงราย 6571803

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกเขา้รับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที ่68

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
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35 น.ส. สุพัฒน์ตรา มะโนสด หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เวียงห้าว พาน เชียงราย 6570510
36 น.ส. วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. สายน้ าค า แม่จัน เชียงราย 5570707
37 นาง เยาวเรศ ตุลา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 5571003
38 น.ส. สุพัตรา พรมถานา หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพยสิ์น ทต. สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5500504
39 น.ส. รัชนก บุญสงค์ หวัหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ทต. ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500105
40 น.ส. บุณฑริกา รัตนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ อบต. ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 6500705
41 น.ส. สุวารินทร์ จอมค า หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 6500803
42 น.ส. ชฎาพร ปินตาเสน หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่ 6501308
43 นาย ธีรยุทธ จันทร์แดง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 5501403
44 นาง วัลภา รังสิยานนท์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. หางดง ฮอด เชียงใหม่ 6501606
45 นาง ณัฐวรา กอบกิจ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ในเตา ห้วยยอด ตรัง 6920617
46 น.ส. ศินีนารถ รักษาคร หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ทุ่งกระพงัโหม ก าแพงแสน นครปฐม 6730211
47 น.ส. พิกุล จวงสอน หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม 6730405
48 น.ส. วรรณา หวานชะเอม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 5730304
49 นาง ศาวิณีย์ สนุกแสน หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 6730128
50 น.ส. วิราวรรณ ชมภูเลิศ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 6480302
51 น.ส. ธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 5480504
52 นาง รุ่งเพ็ชร ค าเรือน หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาคู่ นาแก นครพนม 6480705
53 น.ส. พิไลพร พรมบุตร หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได้ ทต. พระซอง นาแก นครพนม 5480702
54 น.ส. สุกัญญา โถตันค า หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. สีชมพู นาแก นครพนม 6480706
55 นาง คนึงนิช หงษ์ชัย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 5480201
56 น.ส. ประไพ บุญมาวงษา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 6481004
57 นาง สายพิณ โพนศิลา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. นาค า ศรีสงคราม นครพนม 5480804
58 นาง ล าดวน ทีสุกะ ผู้อ านวยการส านักการคลัง ทต. บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 5480802
59 น.ส. อ าไพ สุขสงวน หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 5301906
60 นาง อัญชิษฐา ดวงพัตรา ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 5300501
61 น.ส. นิ่มอนงค์ รัตนาภรณ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา 5301301
62 นาง อังคณา พิมพ์พรหมา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 6302704
63 น.ส. ราตรี เดือนจ ารูญ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800108
64 นาง สุไมนา ปราสาทแก้ว หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 6801402
65 นาง ธัญญรัตน์ อินทรพิทักษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 5600702
66 นาง วิรินทร์ญา ทวอีนันต์ธนกุล ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 5600501
67 น.ส. ศุภรดา ศรีไชยา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 5120203
68 น.ส. อรุณวดี แก้วศรี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 6120403
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69 นาง นฤภร เพ็ชรคง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 5960302
70 นาง อรพิน คงทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ อบต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 6961102
71 น.ส. จีรวรรณ ยาวิไชย ผู้อ านวยการส านักการคลัง อบต. พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 6550904
72 นาง อรษา จันท๊ะวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. ผาตอ ท่าวังผา น่าน 6550608
73 น.ส. กิ่งจันทร์ ปรารมภ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. สถาน ปัว น่าน 6550508
74 น.ส. อัจฉรา บึงราษฎร์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 5380201
75 นาง บังอร วุฒิสังข์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380109
76 น.ส. นันท์นลิน ประกอบผล หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ล าดวน กระสัง บุรีรัมย์ 6310309
77 นาง ไพรงาม มีแย้มภักตร์ นักบริหารงานคลัง ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 4310401
78 น.ส. กาญจณา อยู่ระมัด หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310802
79 นาง ฉวีวรรณ กังประโคน ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310706
80 นาง จ านงค์ ประจุดทะเนย์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310708
81 นาง สุพิชญาพร เลียบไธสงค์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองบัวโคก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311013
82 น.ส. สุภาพร เกิดผล หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 6130505
83 นาง อรจิรา สมาฤกษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141212
84 นาย สุรเดช ค าวงค์ษา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ทุง่รวงทอง จุน พะเยา 5560205
85 นาง พลับพลึง สิทธิ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา 5560201
86 น.ส. พรปวีณ์ ประวัง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เชียงค า เชียงค า พะเยา 5560301
87 นาง มันทนา วงค์ประสิทธิ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา 4560102
88 นาง ประวินา ทิพย์โพธิ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 5560105
89 นาง กานต์สินี ศรีใจบุญสูง หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได้ ทต. บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 5560702
90 น.ส. อัญชลี พรชัยเจริญ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. เหมาะ กะปง พังงา 6820304
91 น.ส. มณินทร ชูมณี ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. อ่าวพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 5930603
92 นาง ประณยา ขุนอักษร หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได้ ทต. บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 5931001
93 น.ส. ศิริรุ่ง บรรเทาทุกข์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. โพธิป์ระทบัชา้ง โพธิ์ประทบัช้าง พิจิตร 5660302
94 นาง กลัย์ญารัตน์ ปัณราช หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 6661204
95 น.ส. นภาพรรณ บัวค า หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. สามง่าม สามง่าม พิจิตร 5660702
96 นาง จันทรา จันทร์ส่ง ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 6650306
97 นาย อมร โพธิพ์ุม่ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. ท่าโพธิ์ เมืองพษิณุโลก พิษณุโลก 6650114
98 นาง นิลวรรณ บัวฉ่ า ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. บ้านใหม่ เมืองพษิณุโลก พิษณุโลก 5650104
99 นาย ประสิทธิ์ แร่กาสินธุ์ หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได้ ทต. แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 5671101
100 นาง สร้อยนภา ยุงทอง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 6671005
101 นาย สถิตพล นาปัญญา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 5670703
102 นาง ชนัญชิดา สีดาวเรือง ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 5540701
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103 นาง ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 6440710
104 นาง พรรณี โสมณวัตร หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองบัว พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม 6440814
105 นาย ธนวัฒน์ เมืองโคตร หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 6490114
106 นาง สมรัก ขันหล่อ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาค า ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 6350411
107 นาง มานิต สืบศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร 6350109
108 นาง นุรือมา กาซอ นักบริหารงานคลัง อบต. ปุโรง กรงปินัง ยะลา 6950803
109 น.ส. คัดติยะ กะโด นักบริหารงานคลัง อบต. สะเอะ กรงปินัง ยะลา 6950802
110 นาง จงกล เพช็รรัตน์ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. ธารโต ธารโต ยะลา 6950402
111 นาง ต่วนซารีปะฮ์ วรรณอาลี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บุดี เมืองยะลา ยะลา 5950105
112 น.ส. ยาวีร๊ะ แดงคง นักบริหารงานคลัง อบต. เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา 6950113
113 นาง นรูลไอนี ดาโต๊ะ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. พร่อน เมืองยะลา ยะลา 6950114
114 นาง จิรฐา ผ่องใส นักบริหารงานคลัง ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102
115 นาง อันธิกา สายสินธุ์ นักบริหารงานคลัง ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102
116 น.ส. สุไลลา บาสอ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. กาตอง ยะหา ยะลา 6950504
117 น.ส. อุบล พรหมด า ผู้อ านวยการส านักการคลัง อบต. ตาชี ยะหา ยะลา 6950502
118 นาง สมจิตร อุบลจินดา ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. กาลอ รามัน ยะลา 6950608
119 น.ส. ลดาวัลย์ เผ่าศิริ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. ดงกลาง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450408
120 น.ส. วาปี สีดาโคตร หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452001
121 น.ส. ศิริพันธ์ สาลัง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450614
122 นาง พิกุลกานต์ จ าปาจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. ชัยวารี โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 5450801
123 นาง อมร ล้ าจุมจัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. โพธิศ์รี โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 6450806
124 น.ส. ณภัทร มากคะมุด หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450714
125 นาง กุลนันท์ กั้วพิสมัย หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451015
126 นาย ฉนอง ปาปะไพ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 6450907
127 นาง วัชรี มิ่งแก้ว หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. น้ าจืดน้อย กระบุรี ระนอง 6850404
128 น.ส. ชิดพร ทรงบัณฑิตย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. แกลง-กะเฉด เมืองระยอง ระยอง 5210104
129 นาง ทวีทรัพย์ เจริญผล หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. น้ าคอก เมืองระยอง ระยอง 5210106
130 น.ส. สุภาพร กันเกลา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 5700502
131 นาง อ าพันธุ์ จวงเจิม ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 6700710
132 น.ส. กรรณิการ์ จ าปาดวง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี 6160621
133 นาง ธนะพร พีระวงศ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. แม่ปะ เถิน ล าปาง 6520808
134 นาง กมลวรรณ มณีทอง นักบริหารงานคลัง ทต. บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 5510301
135 นาง เก้านภา ภักดีจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ ทต. เวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน 5510108
136 นาย เฉลิมพล เตชะพี ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. เหมืองจี้ เมืองล าพูน ล าพูน 5510110
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137 นาย วสันต์ ชัยพรหม หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี อบต. บุฮม เชียงคาน เลย 6420307
138 นาย สมคิด เสนานุช หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. วังยาว ด่านซ้าย เลย 6420510
139 นาง นารีรัตน์ ค าแพงตา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 5420801
140 นาย อนุพา วันดา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ปากชม ปากชม เลย 6420403
141 นาง แขไข แก้วพิภพ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. หนองหิน หนองหิน เลย 5421401
142 นาง อัจฉราพร สัมฤทธิ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ส าโรงตาเจน็ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330520
143 นาย คมกฤษ นนทวัน หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330703
144 นาง สาริณีย์ ศรีบญเรือง ผู้อ านวยการส านักการคลัง อบต. หว้ยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331707
145 น.ส. ปลิดา โรจน์เมธา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 5331401
146 นาง วิลาวัณย์ สังสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง อบต. เส่ืองข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331408
147 นาง ชลันดา ขาวนาเข หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. มาย บ้านม่วง สกลนคร 6471010
148 นาง กาญจนา แสนเกตุ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองกวัง่ บ้านม่วง สกลนคร 6471008
149 นาง วรวรรณ แก้วเนตร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 5470506
150 น.ส. ร่มทิพย์ กานุสนธิ์ หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 5471802
151 นาง สังวาลย์ ศรีนอก ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 3470102
152 นาง พิสมัย กางทอง ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 5470103
153 น.ส. วาสนา พันธุโ์อภาส หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 5470110
154 น.ส. ขวัญสุดา กานุสนธิ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 6470810
155 น.ส. พงษ์นิภา อุปพงษ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 5471106
156 นาง นรมล ศรีสุวรรณ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา 3900102
157 น.ส. ลิญานา บิลแสละ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 6900609
158 นาง สุนิสา เกิดมี ผู้อ านวยการส านักการคลัง อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 6910301
159 นาง ฐปนีย์ แก้วทองมา ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 6910107
160 นาง พิญชดา โสธิสัย หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
161 นาง ณัฐนันท์ แก้วมรกต หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี อบต. บา้นคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6110505
162 นาง วารินทิพย์ พะเนิกรัมย์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี อบต. เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 6110110
163 น.ส. สุกัญญา หลังโนนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ อบต. เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 6110110
164 น.ส. เยาวรัตน์ ธรีะเกษตรสกุล หัวหน้าฝ่ายการเงิน ทต. บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 5740302
165 นาง นัทภัทษร ในเสนา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 6270205
166 น.ส. จันทณา จันทร์แก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 6270903
167 นาย ทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม นักบริหารงานคลัง อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 6190903
168 น.ส. วิภารัตน์ พุฒพิชัย ผู้อ านวยการส านักการคลัง ทต. เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 5191004
169 นาง กัลยรัตน์ สุวรรณริน หวัหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ทต. กลางดง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640904
170 นาง จิตรดา เพร้ิงจันทร์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ลานหอย บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 6640204



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกเขา้รับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที ่68

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

171 นาง วันทนา สาริการณ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ลานหอย บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 5640201
172 น.ส. พิชารัตน์ ยานาบัว หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต. บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5640105
173 น.ส. วันดี ศรีเอี่ยม หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นคิมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720306
174 นาง จรีพร ตระกูลก าเนิด ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720105
175 นาย เทิดศักด์ิ ศรีนาค หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 6841006
176 นาง จนิตนาภรณ์ พันธุ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841606
177 น.ส. รัตนา สรรพขาว ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 5841501
178 น.ส. สุนิสา โพธิศ์รี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เสม็จ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321208
179 นาง ศศิวิมล อินทะวงษ์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง ทต. บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 5430203
180 นาง สุพัตรา คูโพนทอง ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย 5430108
181 นาง อมรรัตน์ กองฉันทะ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู 5390202
182 นาย สุรศักด์ิ ชัยศรี ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390114
183 นาง ดรุณี พยุวงศ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390501
184 น.ส. วิภา ศรีวิชัย หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เทวราช ไชโย อ่างทอง 6150204
185 น.ส. มัณฑนา บุญถาวร ผู้อ านวยการส านักการคลัง อบต. หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 6150615
186 นาง กรกนก สุระพิน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370303
187 นาง นันทยา บุญท านุก ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370601
188 นาง ศุภัสจี วัดแสงศรี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 6410412
189 นาง ชนิสรา ภูมลี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ทุง่ใหญ่ ทุง่ฝน อุดรธานี 5410703
190 นาง กิจปทัย โคตะมี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นางัว น้ าโสม อุดรธานี 6411803
191 น.ส. อนุสรณ์ แพงน้อย หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี 6411806
192 นาง อุดมศรี ทิศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. โพธิศ์รีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี 6410504
193 นาง สุพิศ เสวตวงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 6411712
194 นาง ยุพาพร นามสีพันธ์ นักบริหารงานคลัง อบต. นิคมสงเคราะห์ เมืองอดุรธานี อุดรธานี 6410123
195 น.ส. ณัฐพัชร์ รุ่งเรืองงามชีพ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 5410604
196 นาง ชนิดา สังข์สิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. ค าไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 6342403
197 นาง พิชยา เกื้อกูลศุภกิจ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาพิน ตระการพชืผล อุบลราชธานี 6341112
198 นาง สังวร ทองสิงห์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เก่าขาม น้ ายืน อุบลราชธานี 6340904
199 น.ส. รัชณี เนืองศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บุเปือย น้ ายืน อุบลราชธานี 6340903
200 นาง มณทกาล บุญแท้ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ยางใหญ่ น้ ายืน อุบลราชธานี 6340907
201 นาย บุญยืน ถูกธรรม หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 6341004
202 นาง เกษร ศาลาแก้ว หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. กระโสบ เมอืงอบุลราชธานี อุบลราชธานี 6340111
203 น.ส. อรอนงค์ ไชยรินทร์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. โนนกลาง ส าโรง อุบลราชธานี 6342208
204 นาง ณิชกุล ธนะสีรังกูร หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 6342504



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกเขา้รับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที ่68

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

205 น.ส. ฐิตาภัทร์ เฝือฝ้ัน หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 6342503
206 นาง อัมพร ชุมใหญ่ หัวหน้ากองคลัง ทต. ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 5342501
207 นาง พรพรรณ ไชยชนะ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 6342506
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วันจนัทร์ที่  
   

- ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ 
สวัสดิการและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ 

อ.อาทติยา  พยาบาล 
(สน.คท.) 

ละลายพฤตกิรรม ละลายพฤตกิรรม 

วันอังคารที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

การบริหารความขัดแย้งและเสริมสร้างความ
ปรองดอง 

 
นพ.วนัชัย  วัฒนศพัท์ 

 
การพฒันาทีมงานและมนษุย์สัมพนัธ์ในการท างาน 

 
ดร.กรรณิกา  ค าด ี

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

แผนผังความคดิ (Strategy Map) : 
กระบวนการคดิเชิงระบบ 

อ.พรหมพจน์  วิภาสธาริตสกุล 

การจัดท าข้อบญัญตัทิั่วไปของ อปท. 
อ.เจษฎา  จันทร์วรีะชัย 

 (สน.กม.) 
เลือกตั้งกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบด ี

 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

เทคนคิการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

อ.จาดรุ  อภิชาตบตุร 

      การพัฒนาบคุลิกภาพและพิธกีารสมาคม 
 

ดร.สนัทดั  ศะศิวณิช 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศกุรท์ี่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

อ.อนงค์  ละธาดา 

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

 พล.อ.ต.นพ. บญุเลิศ  จุลเกียรติ 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง
ของทางราชการ 

อ.ฐปนรรฑ์  อ่ าพุทรา 
 (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่  
 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

วันอาทติย์ที่  
 

- 
การจัดท าบญัชีและการรายงานการเงินของ อปท. 

อ.สรญัญา  แปะทอง 
(สน.คท.) 

การจัดท าบญัชีและการรายงานการเงินของ อปท. 
อ.สรญัญา  แปะทอง 

(สน.คท.) 
- - 
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วันจนัทร์ที่  
   

 
กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 

เพื่อสุขภาพ 
 

การจัดท างบประมาณของ อปท. 
 

อ.จติราภรณ์  มานะทัศน์ (สน.คท.) 

การเงินและการบญัชีของ อปท. 
 

รศ.ดร.กติติ  บนุนาค 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

การตรวจสอบการเงินการคลังของ อปท. 
 

อ.วภิา  ธูสรานนท์ 

การพฒันาความคดิและทศันคติในการท างาน 
 

อ.สุรพล  เจริญภูม ิ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 
อ.เดชรตัน์  ไตรโภค 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

การประเมินผลและสร้างตัวชี้วดัในการท างาน 
อ.สุวรรณชัย  สมปอง 

(ก.พ.ร.สถ.) 

ศิลปะการพดูและเทคนิคการบรรยายสรุป 
 

อ.พษิณุ  สกุลโรมวิลาส 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบดีที่  

 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

การเตรียมความพรอ้มของ อปท.ในการรองรบัการ
เข้าสู่ AEC 

อ.เกียรติชยั  พงษพ์านิช 

สัมมนาการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

อ.ผาณติ  นติทิณัฑ์ประภาศ 
f 02-1438344 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศกุรท์ี่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ อปท. 
 

อ.อษุณีย์  ทอย (สน.คท.) 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ อปท. 
 

อ.อษุณีย์  ทอย (สน.คท.) 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่  
 

ศึกษาคน้คว้าด้วย
ตนเอง 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ศึกษาคน้คว้า
ด้วยตนเอง 

วันอาทติย์ที่  
     
 

ศึกษาคน้คว้าด้วย
ตนเอง 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ศึกษาคน้คว้า
ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 



                                                                              
          ตารางการศึกษาอบรม หลกัสตูรนกับริหารงานคลัง  

                                                                           ณ สถาบันพฒันาบุคลากรทอ้งถิ่น คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี       
                                                                                                                                                                                      สัปดาห์ที่  ๓ 

  วัน 
        เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. 

๐๘
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๐ 
น.

 เค
าร

พธ
งช

าต
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๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐ 
– 

๑๓
.๐

๐ 
น.

  ร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
มื้อ

กล
าง

วัน
 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

  ร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
มื้อ

เย
็น 

๒๐.๐๐-
๒๑.๐๐น. 

วันจนัทร์ที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

เทคนคิการใช้แผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 
 

อ.ถวัลย์ชัย   ถึงถิ่น (สน.คท.) 

การจัดเก็บรายไดด้้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

อ.สมชาย  ศรีเรือง (สน.คท.) 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

สัมมนานโยบายการคลังของ อปท. โอกาส 
ทิศทางแนวโน้ม และอุปสรรค 

อ.วษิณุ วาสานนท,์ อ.ปริวรรต สมณะ (สน.คท.) 

สัมมนาการพฒันารายได้ของ อปท. 
 

อ.ศิรพิร ดิสถาพร, อ.วนัวิสา ปรีชานนัท์ (สน.คท.) 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

ภาะผูน้ า 
 

อ.ประชา  เตรตัน ์

การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
 

อ.สนุนัทา  ดุลจ านงค์ 

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติและกฎหมายความผดิเกี่ยวกบั
การเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรัฐ 

อ.ภาส  ภาสสัทธา 

กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบด ี

 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

วันศกุรท์ี่  
 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

วันเสาร์ที่  
 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

วันอาทติย์ที่  
    
 

ศึกษาคน้คว้าด้วย
ตนเอง 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ศึกษาคน้คว้า
ด้วยตนเอง 

 
 
 
 



                          
                  ตารางการศึกษาอบรม หลักสตูรนกับริหารงานคลัง  

                                                                           ณ สถาบันพฒันาบุคลากรทอ้งถิ่น คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานปีทมุธานี 
                                  สัปดาหท์ี่  ๔ 

  วัน 
        เวลา 

๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. 

๐๘
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น.

 เค
าร

พธ
งช

าต
ิ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๒
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๐ 
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  ร
ับป
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าร
มื้อ

กล
าง

วัน
 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

  ร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
มื้อ

เย
็น 

 ๒๐.๐๐-
๒๑.๐๐น. 

วันจนัทร์ที่  
   

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

 

ประสบการณก์ารบริหารงานคลัง 
 

อ.ลักขณา  ปัสนานนท์ 

ธรรมในการด าเนนิชีวติ 
 

พระมหาสมปอง 
กิจกรรมนักศึกษา             กิจกรรมนักศึกษา             

วันอังคารที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

หลักการและแนวทางปฏบิตัติามกฎหมายวิธี
ปฏบิตัิราชการทางปกครอง และความรับผดิ 

ทางละเมิด 
อ.จอมขวัญ  ศรีศิลป์ (สน.กม.) 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

อ.จอมขวัญ  ศรีศิลป์ (สน.กม.) 
กิจกรรมนักศึกษา             กิจกรรมนักศึกษา             

วันพุธที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

 

การบริหารงานบคุคลและการด าเนนิการทางวินยั 
 

อ.บนัลอืศกัดิ์  สุนทร (สน.บถ.) 

งานสัมฤทธิ์ผลคนเปน็สุข 
 

ดร.สุเมธ  แสงนิ่มนวล 
กิจกรรมนักศึกษา             กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบด ี

ที่  
 

- 
ระเบียบและวิธปีฏบิตัิเกี่ยวกับพัสดุ (๑) 

 
อ.ศิลิกา  การดี (สน.คท.) 

ระเบียบและวิธปีฏบิตัิเกี่ยวกับพัสดุ (๒) 
 

อ.ศิลิกา  การดี (สน.คท.) 
   ทดสอบทางวิชาการ             กิจกรรมนักศึกษา 

วันศกุรท์ี่  
 

- ประเมนิผล/ปัจฉิมนิเทศ พิธปีดิการฝึกอบรม   
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