
ล าดบั ค านาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
1 น.ส. กนกอร ไชยปัญญา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์
2 น.ส. กฤตพร บุตรโท นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
3 น.ส. กัลยา แสนสุข นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. โคกสะอาด เมืองอดุรธานี อุดรธานี
4 นาง การะเกด ทักษิณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
5 น.ส. เกศวดี โสมเกตรินทร์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
6 นาง เกสรี เม่งพัด นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
7 น.ส. ขนิษฐา ทองน้อย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร
8 นาง จารุณี รักพงษ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่
9 นาง จิรฐา คงชุ่ม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. พิกุลออก บ้านนา นครนายก
10 นาง ฉัตรทอง เสริมสุขรัตนกลุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. เเม่สายมิตรภาพ แม่สาย เชียงราย
11 น.ส. ชลธิชา สินโท นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ส าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
12 นาง ชลิตา สุปินชมภู นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม

13 น.ส. ชวนพิศ สุวภาพ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
14 นาย ชวภณ ภัทท์ถิรภูวดล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
15 นาง ชุติกาญจน์ วิเศษฐี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
16 น.ส. โชติกา โปธาวิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ก้อ ล้ี ล าพูน
17 น.ส. ณัฐชา เวียงสิมา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
18 น.ส. ณัฐชานันท์ รุ่งเรือง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา

19 นาง ณัฐธยาน์ เทียมทัด นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี

20 นาง ดวงดาว สามารถ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
21 น.ส. ดารารัตน์ ธัญญะอุดม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองไฮ เมืองอดุรธานี อุดรธานี
22 นาง ตวงทิพย์ แกลน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
23 นาย ธนกร แข็งพิลา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม

24 นาง ธนพร ศรีจรงค์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
25 น.ส. ธนภรณ์ โพธิท์อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร
26 นาย ธนะเมศฐ์ ฤทธิม์นตรีเตชิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
27 น.ส. ธนิษฐา หอมจู นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

28 น.ส. ธิรารัตน์ ยอดอินทร์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
29 นาง นนัทกาญจน์ เวียงลอ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. อ่างทอง เชียงค า พะเยา
30 น.ส. นิตยา สารีกิจ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร
31 นาง นิติยา ศรีหลัก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น
32 นาง เบญญาภา ยิงรัมย์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
33 นาย ปฏิพัทธ์ พุทธา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. บ้านค้อ เมืองขอนแกน่ ขอนแก่น
34 น.ส. ประไพศรี พันธ์วิไล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ละเอาะ น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
35 น.ส. ปราณี เลิศล าหวาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได ้รุ่นที ่3  
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2558 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชุมอนุสรณ ์100 ปี มหาดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
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36 น.ส. ปุณยนุช สุภาชาติ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. เขมราฐ เขมราฐ อบุลราชธานี

37 น.ส. เปรมฤดี ชาอุ่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
38 นาง พัชรนันท์ ประจักษ์วงศ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์
39 น.ส. พัชรีย์ วัยวัฒน์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

40 นาง พิชญินทร์ อุ่นช่วง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. นาอ้อ เมืองเลย เลย
41 น.ส. พิมลรัตน์ บุญยวง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ทุง่ข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
42 นาง มยุรา ข่วงสิมมา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
43 น.ส. รัตนะ บรรจง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองเอี่ยน ค าชะอี มุกดาหาร
44 นาง รัตนา สายเบาะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี

45 นาง ละออ ฉันทะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. หย่วน เชียงค า พะเยา
46 นาง ลักษณา ธนะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. บ้านฝาย น้ าปาด อุตรดิตถ์
47 นาง วนิกาญจน์ ทองรักษ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

48 น.ส. วรวรรณ ครุฑอุ่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. อ่างทอง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
49 น.ส. วรารัตน์ สักกุนัน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. เส้ียว เมืองเลย เลย
50 น.ส. วิชญาดา บูรณ์ญเพชร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี
51 นาง วิไลลักษณ์ แจ่มใส นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
52 น.ส. ศิริพร สิทธิมณี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. โพนทัน ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร
53 น.ส. ศุภลักษณ์ โชติประดา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
54 นาง ศุภวรรณ สุวรรณสม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
55 จ.อ. เศรษฐสรรค์ คงภูเขียว นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. เมอืงเกา่พฒันา เวียงเก่า ขอนแก่น
56 นาง สรวีย์ กสินรัมย์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. พรส าราญ คูเมือง บุรีรัมย์
57 น.ส. สาริกา ตามูลเรือน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
58 นาย ส าราญ ค าเสียง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อบุลราชธานี

59 น.ส. สิริยาภรณ์ สมานพร้อม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
60 น.ส. สุขฤทัย โฉมงาม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. นาทวีนอก นาทวี สงขลา
61 น.ส. สุจิตรา เขียนแก้ว นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
62 นาง สุธาสินี อินทร์ส าราญ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
63 น.ส. สุพรรณี ศรีรัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
64 นาง สุภาวดี เหล่ือมมะลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
65 นาย สุรศักด์ิ บุตรพรม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
66 นาง สุรัสวดี สุระเสียง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
67 น.ส. สุรีย์วรรณ เอี่ยมปาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. น้ ารึม เมืองตาก ตาก
68 นาย อนุรักษ์ ศรีวัฒน์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. นาดินด า เมืองเลย เลย
69 นาง อมรรัตน์ ลาแท่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์
70 นาง อรจิรา ศรีปัญญา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. น้ าอ้อม กระนวน ขอนแก่น
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71 น.ส. อรณิการ์ จารุณะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
72 น.ส. อ่อนทิวา พุทธประ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
73 นาง อาริยา พรรษา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
74 น.ส. อารีย์ สายวงศ์เบีย้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี



 
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 




	รายชื่อ
	เอกสารการเตรียมตัว คลอง 6 ใหม่
	การเตรียม..pdf
	แผนที่ครู คลอง6


