
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาง กัญจนณิชา อธิษฐโภคิน ผูอํานวยการกองคลัง อบต. คลองประสงค เมืองกระบี่ กระบี่ 6810105

2 นาย วุฒิชัย ผิวดี ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บานกลาง อาวลึก กระบี่ 6810504

3 นาง สุวรรณศรี เหลาแหลม ผูอํานวยการกองคลัง ทต. เหลาใหญ กุฉินารายณ กาฬสินธุ 5460505

4 นาง นภัสนันท โสมนัสนานนท ผูอํานวยการกองคลัง ทต. เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ 5460706

5 นาง ลําเภา กัสนุกา ผูอํานวยการกองคลัง อบต. คูคํา ซําสูง ขอนแกน 6402103

6 นาง พิมลรัตน ยศราวาส ผูอํานวยการกองคลัง ทต. แกนฝาง บานฝาง ขอนแกน 5400205

7 นาง ณัฐธยาน มาลาหอม ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ขามปอม พระยืน ขอนแกน 6400304

8 นาง จุรีรัตน สิงหศรี ผูอํานวยการกองคลัง อบต. โคกสงา พล ขอนแกน 6401208

9 น.ส. วงจันทร ตีระมาตย ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เพ็กใหญ พล ขอนแกน 6401203

10 นาง กนกพร ศรีจันทร ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บานผือ หนองเรือ ขอนแกน 5400413

11 นาง เพ็ชรัตน งามฉวี ผูอํานวยการกองคลัง อบต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี 6220406

12 นาง นิตติยา บัวนิ่ม ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240412

13 นาง พรรณี โภชฌงค ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240401

14 นาง อติกานต กลัดสมบัติ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บางกรูด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240512

15 นาง วรินทร ชูรัตน หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. เกล็ดเเกว สัตหีบ ชลบุรี 5200906

16 น.ส. นพรัตน บุษบรรณ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 5180506

17 น.ส. สมนึก บัวโภชน ผูอํานวยการกองคลัง ทต. แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 5180504

18 นาง เตือนตา ชํานาญกิจ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 5360402

19 นาง กชกร ชมศรี ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 6360611

20 นาง นิภา ฮวดศิริ ผูอํานวยการสวนงานคลัง ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 4860102

21 นาง รัตนา สุชาติพงษ ผูอํานวยการสวนงานคลัง ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 4860102

22 นาง กุศล ขาวสงา ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ถํ้าสิงห เมืองชุมพร ชุมพร 6860117

23 น.ส. สุพร วัดวิทยาคุณ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 5860106

24 น.ส. วัชรี นอยแนม ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บานนา เมืองชุมพร ชุมพร 6860118

25 นาง กัลยา กาบตุม ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ปลอง เทิง เชียงราย 6570407

26 นาง รัชนี อุดดวง ผูอํานวยการกองคลัง ทต. แมจะเรา แมระมาด ตาก 5630402

27 นาง อุดมลักษณ เสนาชัย ผูอํานวยการกองคลัง อบต. นางัว นาหวา นครพนม 6480907

28 นาง ธิดารักษ ศรีสุข ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เรณูใต เรณูนคร นครพนม 6480607

29 น.ส. ญาณี ศิริพานิช ผูอํานวยการกองคลัง ทต. หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา 5300803

30 นาง สุมาลี หมายแกวกลาง ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา 6301511

31 นาง ชวันพรณ รุงเรือง ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300118

32 น.ส. ชื่นธิวา อุปการ หัวหนาสวนการคลัง อบต. กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 6800303

33 นาง พวงรัตน ไชยพงศ หัวหนาสวนการคลัง ทต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 5800302

34 นาง วสุรัตน งามวงษ หัวหนาสวนการคลัง อบต. เขาดิน เกาเลี้ยว นครสวรรค 6600603

35 น.ส. ปฤษณา คงเงิน ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หนองพิกุล ตากฟา นครสวรรค 6601208

36 นาง เดือนเพ็ญ นําวงศ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ทุงชาง ทุงชาง นาน 5550801

หลักสูตร กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานคลัง รุนท่ี 14 รหัสหลักสูตร 604014

ระหวางวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2558

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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37 นาง อรุณี แสงแกวเขียว หัวหนาสวนการคลัง อบต. คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ 6380305

38 นาง อารีย พงษสังข หัวหนาสวนการคลัง อบต. ศรีชมภู โซพิสัย บึงกาฬ 6380307

39 นาง รุงฤดี เครือสุคนธ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 5380201

40 นาง มธุรส พุดสูงเนิน หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. ชํานิ ชํานิ บุรีรัมย 5311801

41 นาง ปรียวรา สวางรุงรัศม หัวหนาสวนการคลัง อบต. บานสิงห นางรอง บุรีรัมย 6310409

42 นาง ปทมา เนื่องนา หัวหนาสวนการคลัง อบต. โคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย 6311202

43 นาง สิรชนา วานกระ นักบริหารงานคลัง อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2130101

44 น.ส. สุภาพ รื่นรวย หัวหนาสวนการคลัง อบต. ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 6770504

45 น.ส. พรทิพย ปยะภัทรกุล นักบริหารงานคลัง อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101

46 นาง นันทนภัส เชื้อสะอาด ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เจดียคํา เชียงคํา พะเยา 6560304

47 นาง วาสนา หงษทอง หัวหนาสวนการคลัง อบต. เชียงบาน เชียงคํา พะเยา 6560305

48 นาง ศจิษฐา บุญทา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. หยวน เชียงคํา พะเยา 5560310

49 น.ส. ศันศนีย กิจสดับ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บานมาง เชียงมวน พะเยา 6560402

50 น.ส. ลัดดา ทองทา หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา 2560101

51 นาง ศรีไพร คําดี ผูอํานวยการสวนงานคลัง ทต. บานเหลา แมใจ พะเยา 5560702

52 นาง รสสุคนธ อุตรพงษ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. แมสุก แมใจ พะเยา 6560706

53 นาง จุฑารัตน เทพขวัญ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ชะรัด กงหรา พัทลุง 5930201

54 นาง ธัชกร โรจนรัตน หัวหนาสวนการคลัง ทต. ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง 5930114

55 นาง วาสนา เรืองสุกใส ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก 6650508

56 นาง ชลอ รอดเมือง หัวหนาสวนการคลัง ทต. สนามคลี บางกระทุม พิษณุโลก 5650509

57 นาง วิไลพร ผุดเหล็ก ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บอทอง บางระกํา พิษณุโลก 6650411

58 น.ส. เฉลียว โฉมงาม หัวหนาสวนการคลัง อบต. ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650111

59 นาง กานตจิรา ชูเถ่ือน นักบริหารงานคลัง อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101

60 น.ส. จํารัส เขาดี นักบริหารงานคลัง อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101

61 นาง ทรัพยสิริ ทรัพยหล่ํา นักบริหารงานคลัง อบต. กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ 6670708

62 นาง รุงนภา โสประดิษฐ หัวหนาสวนการคลัง อบต. ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ 6670714

63 น.ส. กัญญณัท เสียงใส หัวหนาสวนการคลัง อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ 6670712

64 นาง ชีวานันท หม่ืนสาย ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 6670409

65 นาง รัชดา อรุโณทัยสกุล นักบริหารงานคลัง อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101

66 น.ส. วัลลภา ทองคํา ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา 6950109

67 นาง ภทรมน ทการุณ หัวหนาสวนการคลัง อบต. แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด 6450609

68 นาง เกวลิน อุนเจริญ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. หลักเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 5700104

69 น.ส. ภัทรนันท ชูชีพ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 5160204

70 น.ส. รุจาภา แกวศรีงาม หัวหนาฝายการเงิน อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2160101

71 นาง ณัฐนันท ศรีพระจันทร ผูอํานวยการกองคลัง ทต. นาแกว เกาะคา ลําปาง 5520303

72 นาง มัทนา สรอยคํา ผูอํานวยการกองคลัง อบต. แมถอด เถิน ลําปาง 6520805
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หลักสูตร กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานคลัง รุนท่ี 14 รหัสหลักสูตร 604014

ระหวางวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2558

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

73 นาง ดวงเนตร ขัดฝน ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง 6521305

74 นาง มธุรส ไชยชนะ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง 6520114

75 น.ส. นันทชญาน สายยศ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. นาครัว แมทะ ลําปาง 5521005

76 นาง วันดา หลาสุวงค ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง 6520405

77 นาย ไชยประกาศ แกวลังกา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง 5520402

78 น.ส. ตรีรัตน แถมยศ ผูอํานวยการสวนงานคลัง อบต. เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 6521205

79 น.ส. เพลินจิตร กันหาปอง หัวหนาสวนการคลัง อบต. ทาสวรรค นาดวง เลย 6420203

80 ส.ต.ต.หญิง โสภา มาตราช หัวหนาสวนการคลัง อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร 6470203

81 นาง นุชนาถ บุญหลา หัวหนาสวนการคลัง อบต. ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร 6471004

82 นาง วันวิสาข อิงเอนุ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร 6470112

83 นาง สมจิตร จันทะวงศ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. เมืองทองทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร 5470111

84 นาง ลาวัณย จีนาวงศ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 5470602

85 นาง ธนวรรณ วันสา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 5470601

86 นาง ภัทรธร แกวดวงดี หัวหนาสวนการคลัง อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร 6471215

87 นาง รัตนา ยั่งยืน หัวหนาสวนการคลัง ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา 4901103

88 นาง สุภาพร พุทธิสาร หัวหนาสวนการคลัง อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล 6910111

89 นาง ธิติพร หลาสุด ผูอํานวยการกองคลัง อบต. คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ 6110206

90 นาง มนภร ตั้งบุญดวงจิตร หัวหนาฝายการเงิน อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ 6110209

91 นาง มลธิชา พุมชาวสวน ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640506

92 น.ส. วราภรณ ทะจู ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรธานี 6841102

93 นาง ภาพิมล สีไหม นักบริหารงานคลัง ทต. วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 5840103

94 นาง ณัฐชยา วัฒนานุสิทธ์ิ หัวหนาสวนการคลัง อบต. เปนสุข จอมพระ สุรินทร 6320406

95 น.ส. ทิพรดา มาลีหวล หัวหนาสวนการคลัง อบต. ทาตูม ทาตูม สุรินทร 6320304

96 นาง ภัทรวดี เทียบคุณ นักบริหารงานคลัง อบต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร 6321302

97 นาง ณัฐสินี แกวดี ผูอํานวยการกองคลัง อบต. อาโพน บัวเชด สุรินทร 6321306

98 น.ส. ทัศนีย เกียรติ์ดํารงสุข หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 6320106

99 น.ส. สมศรี ฉลาดเฉลียว ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร 6320107

100 นาง เพียงใจ ศิริมา ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ตรําดม ลําดวน สุรินทร 6321102

101 นาง นิ่มนวล กัลยา ผูอํานวยการกองคลัง ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย 4430201

102 นาง นันทยา ลาวัดพรม หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. โพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย 5430501

103 นาง ณัฐวิภา บุญแกว ผูอํานวยการกองคลัง อบต. โนนทัน เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 6390111

104 นาง นิตยา ตานอย ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เสอเพลอ กุมภวาป อุดรธานี 6410415

105 นาง สมพรรัตน ศรีสรอยพราว หัวหนาสวนการคลัง ทต. คอนสาย กูแกว อุดรธานี 5412403

106 นาง บุบผา ศรีลาวงศ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. คอใหญ กูแกว อุดรธานี 6412402

107 นาง ละออง ทาสีแสง ผูอํานวยการกองคลัง อบต. นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี 6410704

108 นาง อรอนงค ทาหอม ผูอํานวยการกองคลัง ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 5410501



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานคลัง รุนท่ี 14 รหัสหลักสูตร 604014

ระหวางวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2558

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

109 นาง รุงทยา ดังอุโฆษ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. นาคํา บานดุง อุดรธานี 6411106

110 นาง เกษร พิสัยพันธ หัวหนาสวนการคลัง อบต. วังทอง บานดุง อุดรธานี 6411104

111 นาง กนกพร หนูกลาง ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410107

112 น.ส. สุเพ็ญศรี ปญญาดี หัวหนาฝายจัดเก็บรายได อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2410101

113 นาง พัชรดา เหมือนแกว หัวหนาสวนการคลัง อบต. นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี 6412002

114 นาง รําไพ นาคสุข ผูอํานวยการกองคลัง อบต. พังงู หนองหาน อุดรธานี 6410612

115 นาย ไชยา เทศปาน ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 5530104

116 น.ส. ธนาพร ทองสุข ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หนองเหลา เข่ืองใน อุบลราชธานี 6340413

117 นาง กิติกุล แสนทวีสุข หัวหนาสวนการคลัง อบต. เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 6342402

118 นาง ฌาลิศา ทุมเมฆ นักบริหารงานคลัง อบต. โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี 6340905

119 นาง ไพริน พรหมดี หัวหนาสวนการคลัง อบต. โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341912



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ –  ๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –   
                    วันศุกร ์
                ๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร –  วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    ๔.๑ กระเป๋าเอกสาร    ๑   ใบ 
    ๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
    ๔.๓ เนคไท 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ         
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          ส าหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร –  รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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