


ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาง เบญจา นวลวิจิตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ทับปริก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 6810106
2 น.ส. กรวรรณ สันหาด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี 6810803
3 น.ส. สุมลฑา หวังโส๊ะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี 6810803
4 น.ส. ทัศนีย์ ศรีเครือดง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. คําม่วง คําม่วง กาฬสินธ์ุ 5461001
5 นาย อัชนัย เยี่ยงมโนธรรม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. คําม่วง คําม่วง กาฬสินธ์ุ 5461001
6 น.ส. ทัศนีย์พร ภูสมนึก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 5460705
7 จ.อ. มณเฑียร ภูบุญเติม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 5460705
8 นาง นุจรี ชินบุตร หัวหน้ากองคลัง ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 5460902
9 นาย สัญญา ภูนิลามัย เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 5460902
10 น.ส. นัชสกมณฑ์ แสนทวี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180107
11 นาย อัคพิน พิทักษ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ อบต. โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 6361006
12 น.ส. ชนิสรา ชัยศิริ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 6920407
13 น.ส. วรรณธิดา ชัยศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 6920407
14 นาง ขนิษฐา เล็กเขตต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ทต. ควนโพธ์ิ ย่านตาขาว ตรัง 5920309
15 น.ส. ขนิษฐา สิทธิชัย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. ควนโพธ์ิ ย่านตาขาว ตรัง 5920309
16 น.ส. กาญจนา รักแหลมแก เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 6920503
17 น.ส. สุรัตน์วดี แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 6920503
18 น.ส. เกศกนก สีสุข เจ้าหน้าท่ีธุรการ ทต. ท่าง้ิว ห้วยยอด ตรัง 5920616
19 นาง จุฬาวัลย์ เสาร์แก้ว เจ้าหน้าท่ีการประปา ทต. ท่าง้ิว ห้วยยอด ตรัง 5920616
20 น.ส. บุญญาภรณ์ คงฤทธ์ิ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 5920606
21 นาย สราวุฒิ ยืนเพ็ง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 5920606
22 นาง ธัญชนก อาสน์สุวรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ถํ้าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5800904
23 น.ส. อมรรัตน์ สุตระ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. ถํ้าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5800904
24 น.ส. วิภารัตน์ พิชัยกาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800117
25 น.ส. อภิญญา สุคนธชาติ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800117
26 น.ส. นางสาวศยามล มุกคะวัด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 6770504
27 นาย วิศิษฐ์ โต๊ะช่ืน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป อบต. ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 6770504
28 นาง ชญาภา เทียมเทศ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 6770106
29 น.ส. อริษา มุ่งหมาย พนักงานจ้าง อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 6770106
30 นาย ไซฟุดดีน ดาราแม ผู้อํานวยการกองช่าง อบต. ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 6940111
31 น.ส. เฟาวยียะห์ ดาซอ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 6940111
32 นาง รอฮานี กะลูแป รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 6940111
33 นาง สาลูนา เด็นจิ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 6940111
34 น.ส. กนกวรรณ โรจน์วิริยกุล เจ้าหน้าท่ีการประปา อบต. คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 6141003
35 นาง มะลิวัลย์ ลอยช่ืน ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 6141003
36 นาง ดวงมณี ชูขาว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ทต. บ้านสวน ควนขนุน พัทลุง 5930507
37 น.ส. อุทัยวรรณ เส้งรอด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี ทต. บ้านสวน ควนขนุน พัทลุง 5930507
38 น.ส. จิราพร แก่นสังข์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 5930109
39 นาง นิยามล คชศักดิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 5930109
40 น.ส. ปาริศรา แสนสบาย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 6760202

หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ําระบบประปา  รุ่นท่ี 2
รหัสหลักสูตร 832002



ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.

หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ําระบบประปา  รุ่นท่ี 2
รหัสหลักสูตร 832002

41 นาง วันเพ็ญ จันทร์สาคร เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี อบต. เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 6760202
42 น.ส. คอรีเยาะ มณีหิยา พนักงานจ้าง อบต. บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 6950505
43 น.ส. สุรียา จินตรา พนักงานจ้าง อบต. บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 6950505
44 น.ส. กันตินันท์ รอดบน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. ระโนด ระโนด สงขลา 6900704
45 นาง ปรีเนตร จันทร์มี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840604
46 น.ส. สุภาพร ทองเลม็ด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840604
47 นาย อเดช เพชรชู พนักงานจดมาตรวัดนํ้า ทต. บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 5841601
48 น.ส. อรธิชา ซ้ายบรรณ์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 5841601
49 น.ส. วิธิตา คุนาพรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320910
50 นาง ศุภลักษณ์ โสจิตตะ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320910
51 น.ส. รัชพร บุญปลูก เจ้าหน้าท่ีการประปา ทต. ทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง 5150404
52 นาง สุดารัตน์ มิตรอุดม นักวิชาการเงินและบัญชี ทต. ทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง 5150404
53 น.ส. กัลยกร สีห์ราช นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. จําปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 6150106
54 นาง ภัชรินทร์ จํารูญพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต. จําปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 6150106
55 น.ส. วนิดา พันจําปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 5370402
56 นาย วัชรพงษ์ แสงวงศ์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 5370402



 

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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