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

1 น.ส. กัลยา ต่อติด นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ 6810306

2 นาง น้้าฝน สนธรัตน์ นักวิชาการพัสดุ อบต. ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 6810805

3 นาง แสงโสม สิงห์ชู นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 6810805

4 น.ส. นุชจิรา โกมุทธิยานนท์ นักวิชาการคลัง อบต. ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710303

5 น.ส. ดลฤดี เหลืองเพิม่สกลุ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 6711005

6 น.ส. ศศิธร ผิวค้า นักวชิาการเงินและบัญชี ทต. ค้าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 5460801

7 นาย มนัส วงษ์วอ นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 6401903

8 นาย ฉลอง งามแก้ม ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 5400403

9 น.ส. ดาวเรือง โพธิดิ์ษฐศิริ นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. คลองอดุมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240110

10 น.ส. อัญชลี ใจเจริญ หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี อบต. ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240111

11 นาง วัชรากรณ์ ธิวโต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 5200602

12 น.ส. เมทิกา คุณประทุม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 6360406

13 นาง จุฑามาศ บุญโนนแต้ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 6361504

14 วา่ท่ี ร.ต. ฐิติมา คาดสนิท เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต. ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 6360206

15 นาง รัตนา ศิริชาติ นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 6360206

16 นาง บุษราคัม ชูบ้านนา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 6860605

17 นาง สุพัตรา ฉิมมี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 6860602

18 น.ส. สุพร ธนาเขต ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ทุง่คา เมืองชุมพร ชุมพร 6860113

19 นาง วาสนา อัตภิญโญ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาสัก สวี ชุมพร 6860706

20 นาง ชัญญานุช จินตวร ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. สวี สวี ชุมพร 6860705

21 นาง เด่นศิริ กาญจนภกัด์ิ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. นาพญา หลังสวน ชุมพร 6860411

22 นาง ณัฐวดี เกตากุล หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บางน้้าจืด หลังสวน ชุมพร 6860407

23 นาง ชนิดา ชุ่มชิต หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 5860405

24 น.ส. วิภา นิสเรศ นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. เวียง เทิง เชียงราย 6570406

25 นาง นิตยา นาทิเลิศ ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง ทต. หงาว เทิง เชียงราย 5570405

26 นาง สิรินภา ทาระนัด นักวิชาการคลัง ทต. แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 5500207

27 น.ส. กาญจนา คงสี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 6920405

28 น.ส. วรัตม์ฐนัน ฐีรภทัรวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล อบต. แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 6630505

29 น.ส. สุมิตรา จันทร์จู เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต. สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 6730202

30 นาย มงคลชัย ขันมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 6480607

หลักสูตร สัมมนาผู้ปฏิบัตงิานดา้นการเงิน การคลัง บัญช ีพัสด ุและงบประมาณ รุ่นที ่12 รหัสหลักสูตร 631012

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที ่7 - 11 กันยายน 2558
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31 น.ส. นวพร บุตรปรีชา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต. ส้านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 6302601

32 น.ส. ธิดารัตน์ อู่เขียว นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา 6300907

33 น.ส. ราตรี กระจงกลาง นักวิชาการคลัง อบต. ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301208

34 นาง จิราภรณ์ เพ็ชรวเิชียร นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 6800809

35 น.ส. ปิยนาถ คชินทร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 6800802

36 น.ส. กัญญา รุ่งกล่ิน นักวิชาการคลัง อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605

37 นาย จักรพันธ์ พรสุพรรณวงศ์ นักวิชาการพัสดุ อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605

38 น.ส. ชุรีย์ บวบทอง นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605

39 น.ส. วรรณภาพร สิทธิถาวร เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605

40 น.ส. สายรุ้ง หนูอิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605

41 น.ส. สุกัญญา พูลสวัสด์ิ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605

42 นาง ศศิมา ศิริรัตนพ์ิริยะ ผู้อ้านวยการส่วนงานคลัง อบต. บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 6550406

43 นาย ณัฐชัย กันหารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล อบต. นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 6250208

44 นาง จงรักษ์ พนัธุป์ระเสริฐ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101

45 น.ส. นิซอบารียะ เจ๊ะและ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 6941007

46 น.ส. ปาวิณี บัวเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ป่าสัก ภูซาง พะเยา 6560804

47 นาง ฤทัยรัตน์ อินต๊ะแก้ว ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ป่าสัก ภูซาง พะเยา 6560804

48 น.ส. ทิวา ระวังศรี นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ภูซาง ภูซาง พะเยา 6560805

49 น.ส. ประทุม ใจภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ภูซาง ภูซาง พะเยา 6560805

50 นาง กัลยา ดวงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 5560103

51 น.ส. จรรยา เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 5560103

52 น.ส. ธัญญสุดา ควรประมูล นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 6820805

53 น.ส. เบญจมาศ เพ็ชรช่วย นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 6660610

54 นาง ณัฐชญา สว่างสุข นักวิชาการคลัง อบต. ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 6660306

55 น.ส. วรุณยุพา ไพรสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต. โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670504

56 น.ส. วิดารัตน์ ศรีสวัสด์ิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670504

57 น.ส. ชยาภัสร์ ทุมมี เจ้าพนักงานชุมชน ทต. ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 5440402

58 นาง พิกุล ค้าแท่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทต. ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 5440402

59 น.ส. พมิพพ์ชิชา วงค์ค้าจันทร์ นักวิชาการพัสดุ อบต. วังแสง แกด้า มหาสารคาม 6440204

60 น.ส. มยุรีย์ จันทะคาม นักวิชาการคลัง อบต. แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440312
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61 นาง ล้าใย แก้วกันต์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440304

62 น.ส. กาญจนา พันธ์แน่น เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 5440501

63 น.ส. นฤมล เลพล นักวชิาการเงินและบัญชี ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 5440501

64 นาง วราภรณ์ ด้วงนิล นักวิชาการคลัง ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 5440501

65 นาย สมบุญ นามคุณ ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง อบต. หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 6440708

66 น.ส. นูซีลา มะแซ นักวชิาการเงินและบัญชี ทต. เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 5950302

67 นาย สุฟิตรีย์ เบญดารา เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ทต. เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 5950302

68 นาง อุมาพร ราโชติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทต. เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451001

69 น.ส. สมพิศ นิยม เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ล้าเลียง กระบุรี ระนอง 6850408

70 นาง พิมล ตะโฉ นักวชิาการเงินและบัญชี ทต. กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 5850301

71 น.ส. ชุติมา สมชาติ เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. บางนอน เมืองระนอง ระนอง 5850103

72 นาง ล้าดวน นิสภา เจ้าพนักงานธุรการ ทต. บางนอน เมืองระนอง ระนอง 5850103

73 นาง รวิสรา สุขสวัสด์ิ นักวชิาการเงินและบัญชี ทต. ปากน้้าท่าเรือ เมืองระนอง ระนอง 5850107

74 น.ส. วัชรี รัตนจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต. ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 5850106

75 นาย พิชญ์ เพิม่พูล รองปลัดเทศบาลต้าบล ทต. บา้นค่ายพฒันา บ้านค่าย ระยอง 5210504

76 น.ส. ยุวพร ดีพุดซา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล อบต. นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 6210116

77 น.ส. ระพีพรรณ เครือเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 6160405

78 น.ส. กิตติยา ฤทธิศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 6160416

79 นาง สุดารัตน์ ภูเ่กิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ซับจ้าปา ท่าหลวง ลพบุรี 6160703

80 นาง กานดา ค้าลือสาย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล้าปาง 5520201

81 นาง สายทอง วิภักด์ิ หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี ทต. นาโป่ง เมืองเลย เลย 5420106

82 น.ส. ณปภัช วันดีรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล อบต. น้้าเกล้ียง น้้าเกล้ียง ศรีสะเกษ 6331505

83 นาง ศิริวุฒิ เหลืองทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ละเอาะ น้้าเกล้ียง ศรีสะเกษ 6331503

84 น.ส. นวลจันทร์ ผาแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 6331902

85 นาง วชัราภรณ์ ชินตะวัน นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 6331902

86 นาง พิตตินันท์ งามแสง นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331015

87 นาง มลิวัลย์ จันทะศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331015

88 นาง ใกล้รุ่ง พลวงค์ษา ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 6471502

89 น.ส. กมลรัตน์ ตันติสุข รองปลัดเทศบาลต้าบล ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 5471501

90 นาง ประเทียน โคตรวงค์ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 6470115



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

หลักสูตร สัมมนาผู้ปฏิบัตงิานดา้นการเงิน การคลัง บัญช ีพัสด ุและงบประมาณ รุ่นที ่12 รหัสหลักสูตร 631012

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที ่7 - 11 กันยายน 2558

91 น.ส. นฤมล เรืองฤาชัย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต. พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 6470118

92 นาง รุ่งทิพย์ ภูสมยา นักวิชาการศึกษา อบต. พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 6470118

93 น.ส. นฤมล แสนหูม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต. หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 5470103

94 น.ส. วิภาดา ทองปัน้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 5470103

95 น.ส. ณัฐณิฐ ธนะสิวโรปกรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา 4901501

96 นาย ศิริวิชญ์ ศรีธนะ ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง อบต. ท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร 6740208

97 น.ส. อุดมลักษณ์ บญุก้าเชียง เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ชัยมงคล เมอืงสมทุรสาคร สมุทรสาคร 6740109

98 น.ส. มณีรัตน์ สังสาลี เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 6270512

99 น.ส. ชญานิศา หอมสมบัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 6170605

100 นาง สุภาพร สาเรศ นักวชิาการเงินและบัญชี ทต. บ้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 5840902

101 น.ส. จินตนา อินทวงศ์ นักวิชาการศึกษา ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 5412403

102 นาง รัตติยา ปรีชาเดช นักวิชาการพัสดุ อบต. ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 6410506

103 น.ส. พิมพ์พิชชญดา เอกวารีย์ นักวิชาการพัสดุ อบต. นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410115

104 น.ส. กรรณิกา ตรีรัตน์ นักวชิาการเงินและบัญชี อบต. หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 6343101


