


ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาง ธนัญญา ทองหล่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 6460506
2 นาย ภาณุพงษ์ จิตสวา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 6460506
3 น.ส. วิรากานต์ วรรณสัมผัส ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 6460506
4 น.ส. ธัญญรัศม์ มีลาภ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. สะพลี ปะทิว ชุมพร 6860310
5 นาง จิราวรรณ เต้งเฉ้ียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. บ่อนํ้าร้อน กันตัง ตรัง 6920205
6 นาย ยศดนัย หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บ่อนํ้าร้อน กันตัง ตรัง 6920205
7 นาง ลลิดา ปุ้ยพล พนักงานจดมาตรวัดนํ้า อบต. บ่อนํ้าร้อน กันตัง ตรัง 6920205
8 น.ส. ธัญพร สิริสงวนศักดิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 6920117
9 นาง พัชรีย์ จันด้วง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 6920117
10 น.ส. โชติกา ภู่หมื่นไวย เจ้าหน้าท่ีพัสดุ อบต. กําปัง โนนไทย นครราชสีมา 6300904
11 นาง สุชีลา ศรีกําปัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. กําปัง โนนไทย นครราชสีมา 6300904
12 นาง เสาวลักษณ์ ขุนรัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 6801902
13 นาย ปรีชา กงภูธร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ท่าดอกคํา บึงโขงหลง บึงกาฬ 6380603
14 นาง ชวารินทร์ คลื่นแก้ว นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 6310510
15 น.ส. นิรภาดา เสมอภพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. หนองจิก หนองจิก ปัตตานี 5940301
16 น.ส. สินีเนตร แสงเพ็ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต. หนองจิก หนองจิก ปัตตานี 5940301
17 นาย ณัฐกร ตั้งประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา 5140402
18 น.ส. ดารุณี อรัญวารี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ทต. เกาะยาว เกาะยาว พังงา 5820201
19 น.ส. เบญจพร ใจดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 6820202
20 นาย นพพล สํารี นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา 6820404
21 นาง สุวรรณทา พัฒนพิชัย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา 5820503
22 น.ส. โสภิต สุทธิเพชร เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา 5820503
23 น.ส. กันยพัชญ์ ลพประเสริฐ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650110
24 นาง ภคมน อชิรประภัทร เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650110
25 นาง เมตตา จันทร์หอม ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650110
26 นาย เอกกร สิงห์เสนา เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650110
27 นาย ธนเชษฐ์ ช่ืนชมภู นักวิชาการพัสดุ อบต. หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 6760203
28 น.ส. ธนพร เมืองเล็ก เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 6760203
29 น.ส. ชมพูนาถ บัวไสว นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6760122
30 นาง ฐิติพันธ์ คงกระพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง อบต. ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6760122
31 นาง รัตฏิยาภรณ์ ห้องแซง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 5350803
32 น.ส. วรรณวิภา ไชยะนนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ทต. ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 5350803
33 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ สวนดี นายช่างสํารวจ ทต. ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 5350803
34 น.ส. นภาพร วงศ์จันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 6210312
35 นาย ภูษิต ภูวนารถภูก่ิงหิน หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 6210312
36 นาย รามพงษ์ โกมินทร์ นักบริหารงานช่าง อบต. เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 6210703
37 นาย สุริยันต์ จันตั้ง เจ้าพนักงานการประปา อบต. เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 6210703
38 น.ส. กิตติยา ฤทธิศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 6160416
39 น.ส. นํ้าฝน อ่ิมเดช เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 6160416
40 น.ส. อภิรนันท์ สุขนา เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 6160416

หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ําระบบประปา รุ่นท่ี 1
รหัสหลักสูตร 832001



ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.

หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ําระบบประปา รุ่นท่ี 1
รหัสหลักสูตร 832001

41 น.ส. พิกุลทอง ระวิงทอง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 6160417
42 นาง วรารัตน์ ศรีนภา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 6160417
43 นาง พิมพ์พักต์ ปัญญารัตนกรกต ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 6900403
44 นาง มะลิวัลย์ เพ็งเซะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 6900403
45 นาย สมบูรณ์ ธิช่างทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ชําผักแพว แก่งคอย สระบุรี 6190205
46 นาง กาญจนา เนตรพุกกณะ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841712
47 น.ส. วันทนีย์ โศจิรัตน์ พนักงานจดมาตรวัดนํ้า อบต. ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841712
48 นาง มณีรัตน์ บุตรลักษณ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ 6321505
49 น.ส. ยุคลธร อรรถศิริ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง 6150410
50 นาย รุ่งเรือง ขจรศรี พนักงานจ้าง อบต. ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง 6150410
51 น.ส. กรรณภัทร วงค์พิมพ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง 6150107
52 น.ส. ฐานิดา จันทร์อ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง อบต. ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง 6150107
53 นาย ธนารักษ์ มณีรัตนาพร เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 5530702
54 นาง ดอกอ้อ แพงผม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 6530505
55 น.ส. บังอร ปล้องข้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 6530505
56 นาง รัตนา ผลรักษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 6342005



 

พ้ืนที่ว่างสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

ช่ือหลักสูตร รุ่น

ช่ือ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตําแหน่งผู้เข้ารับการ

ช่ือหน่วยงาน : 

อําเภอ  จังหวัด :

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร

ช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 

             

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 

ช่ือ - สกุลผู้เขา้รับการ

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จํานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 

ลงช่ือ ผู้นําฝาก 

โทรศัพท ์ผู้นําฝาก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บค่าน้าํระบบประปา       รุ่นท่ี  1 

..1.... 

...........................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................... .....................................................................

 (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

.........................

.........................

..................................................

...........................................

จํานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชําระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเปิดอบรม 5 วัน

จํานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)       4,500.- 

       

เลขประจําตัวประชาชน (Ref. No.3) 

8 3 2 0 0 1 

  4,500.-  (สีพั่นห้าร้อยบาทถ้วน)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บค่าน้าํระบบประปา 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานท่ี กําหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว  
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมท่า 
             ๒) หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า 
      ๒.๒ หลักสูตรเสริม ไม่มีตารางออกกําลังกายตอนเช้า  
                ท่านสามารถนําชุดออกกําลังกาย มาใช้บริการห้องออกกําลังกายและสนามกีฬาได้  
๓. ของใช้ส่วนตัวท่ีจําเป็นและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔.เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาด้วย ๑ เครื่อง  เพ่ือใช้ลงโปรแกรม 
 ใช้ระบบปฏิบัติการ วินโด แบบ ๓๒ บิท  เช่น  Windows XP , Windows Vista , Windows7 
 Windows 8 , Windows 10 
๕.ส่ง แบบตอบรับก่อนมาอบรม ที่ นายมงคล  เดชสงคราม mongkol2510@gmail.com 

 การชําระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชําระโดยการ  
โอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
    สําหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการชําระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข ๖ หลัก           
     (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัส อปท.    มีเลข ๗ หลัก  
(ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th เลือกที่บริการ อปท. หรือตรวจสอบในใบประกาศรายชื่อ )  
      (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 
ถ่ายสําเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  
เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐานลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ใช้ในการเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 



แบบตอบรับก่อนมาอบรม   ให้ส่ง วธีิคิดค่าน้ํา 
( เม่ือสมัครอบรมแลว้ ให้ส่งแบบตอบรับเพื่อใช้จดัทําโปรแกรมของแต่ละหน่วยงาน ) 

ส่งให้ที่ นายมงคล  เดชสงคราม   Email : mongkol2510@gmail.com โทร 084-9992185   
 
 
ช่ือหน่วยงาน..........................................................บ้านเลขที่...........................ตําบล................................... 
อําเภอ............................................จังหวัด.................................................... 
 
1. แบบคงที ่   หน่วยละ........................บาท        ค่าบริการ...............................บาท 
      0        หน่วย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคา่บริการ ) 
      1        หน่วย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคา่บริการ ) 
      2        หน่วย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคา่บริการ ) 
 
2.   แบบ ก้าวหน้า      ค่าบริการ........................................บาท 
………..0 …….  ถึง ……………   หน่วย    ค่านํ้า   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หน่วย    ค่านํ้า   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หน่วย    ค่านํ้า   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หน่วย    ค่านํ้า   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หน่วย    ค่านํ้า   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หน่วย    ค่านํ้า   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หน่วย    ค่านํ้า   ..............  บาท 
ตัวอย่าง 
      0        หน่วย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคา่บริการ ) 
      1        หน่วย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคา่บริการ ) 
      2        หน่วย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคา่บริการ ) 
 
ลายเซ็นผู้มีอํานาจลงนาม/หัวหน้าส่วนการคลัง                            โลโก้หน่วยงาน(ประทับตรายาง) 
 

หมายเหต ุ เพื่อความชดัเจนกรุณานําเอกสารตัวจริงมาในวันอบรมด้วย 
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