
ล ำดบั ค ำนำม ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.

1 น.ส. นุศรา เซียวสุรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 5710103

2 น.ส. ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710304

3 นาย จรุงศักด์ิ ศรีประทุม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460810

4 นาง ระพีพันธุ์ โพธิไชยแสน เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 5460303

5 น.ส. กรรณิกา เสาร์ทอง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. คลองแมล่าย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 5620103

6 น.ส. วงเดือน บัวจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. คลองแมล่าย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 5620103

7 จ.อ. ประเสริฐ มีสุข เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. บ้านโคก โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น 5402201

8 น.ส. พรมณี แปยาว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401705

9 นาง ภัททิยา ปะตะสังข์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โคกสง่า พล ขอนแก่น 6401208

10 น.ส. วรรณวิภา อ้มเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401705

11 น.ส. ศศลักษณ์ บุตรสามาลี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โคกสง่า พล ขอนแก่น 6401208

12 น.ส. บุศรินทร์ คุ้มจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 5220805

13 น.ส. รุจิรา ค ารอด เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 5220105

14 น.ส. ทัศนีย์ ปล้ืมเกษร เจ้าพนักงานธุรการ ทน. แหลมฉบงั ศรีราชา ชลบุรี 3200701

15 น.ส. รัชนี ศรีมณี เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบงั ศรีราชา ชลบุรี 3200701

16 น.ส. วิลาวัลย์ ผาสุขพทิักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองไผ่แกว้ บ้านบึง ชลบุรี 6200210

17 น.ส. พัทฐวรรณ บุญธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ทต. เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180103

18 จ.อ. อภิชา สีบาล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ 6361105

19 ส.ต. กฤษกร โลกค าลือ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 6571504

20 น.ส. จรรยา ใจนิตย์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 5571002

21 นาย ธงชัย เกเย็น เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 6571504

22 น.ส. ธารีรัตน์ อุ่นดี เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน ทต. แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 5571001

23 นาย พิสิษฐ์ ทิศทอง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แม่สาย แม่สาย เชียงราย 5570901

24 น.ส. วาสนา ขัติยศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 6570412

25 น.ส. ศิริวิสา สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ง้ิว เทิง เชียงราย 5570401

26 น.ส. สังวาลย์ ปัญญาโล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เจริญเมือง พาน เชียงราย 6570502

27 น.ส. ณทิพรดา บุญล้วน เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500105

28 น.ส. อรณิชา แสงศรีจนัทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500403

29 น.ส. วรรณกานต์ วุฒิใจ เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. มหาวัน แม่สอด ตาก 6630611

30 ส.ท. ขาญศักด์ิ ศรีท้าว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 6480903

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ระหว่ำงวันที ่21 พฤศจิกำยน - 9 ธันวำคม 2559

รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม หลักสูตรเจ้ำพนักงำนธุรกำร รุ่นที ่91
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31 น.ส. อ ามรินทร์ วดีศิริศักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101

32 น.ส. กัญญาภัทร การะเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ ทม. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 4302101

33 นาย พงศกร สุคโต เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 5300902

34 นาย ศิริชัย ตะคร้อสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 6300911

35 นาง อนุสรา เกิดมงคล เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 5301102

36 น.ส. ณัชกมล กล้วยเทศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600105

37 น.ส. มณฑา โภชนา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทุง่ทอง หนองบัว นครสวรรค์ 6600406

38 นาง ลักขณา ศรีเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 6600402

39 นาง วิรัตน์ สวัสด์ิสุข เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 6600304

40 นาง สิรีรัศมิ์ สุขสิงห์คลี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 6601206

41 นาง สุภัชชา ชัยวทิยาอัมพร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 6600404

42 น.ส. ภิญญาพชัญ์ ทนุกิจ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เจดีย์ชัย ปัว น่าน 6550509

43 นาง ดวงใจ ค าสงคราม เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 6311605

44 นาง นวรัตน์ อนันตึก เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 5310116

45 นาง สุวิมล ตะเกิงสุข เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310604

46 น.ส. อารีรัตน์ ฤทธิโ์คหา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ 6311205

47 น.ส. ชุติกาญจน์ น้อยหนูเภา เจ้าพนักงานธุรการ ทม. คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 4130601

48 นาย ทนง คุณาธิป เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา 2820101

49 น.ส. เบญญาทิพย์ ล้ิมฉุ้น เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101

50 น.ส. รวีวรรณ หาญสอน เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. โคกสลุด บางกระทุม่ พิษณุโลก 6650506

51 น.ส. เพ็ญพร สีสัน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บอ่เหล็กลอง ลอง แพร่ 6540309

52 นาง ภัทรดา ธิเขียว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บอ่เหล็กลอง ลอง แพร่ 6540309

53 น.ส. สุธิดา เขียวบุตร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ 6540113

54 นาง อัจฉรา นวลนุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาพูน วังชิ้น แพร่ 6540704

55 นาง ณัฐฐทิชา ใจงาม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 6830304

56 นาย ชัยมนัส ทันชม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 6440905

57 นาง ธัญญ์นภัส วรรณสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440407

58 น.ส. นลินทิพย์ ศรีจนัทร์ฮด เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440109

59 น.ส. พรพรรณ พลยางนอก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 6441103

60 นาง ธนกร ปินทยา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 6580406
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61 จ.อ. วีระศักด์ิ จนัทร์ชา่งทอง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 5350806

62 น.ส. จตุพร จันทะดวง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450116

63 นาย เฉลิมวุฒิ พลศักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450116

64 น.ส. เบญจวรรณ โตอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451007

65 จ.อ. มนต์ชัย อ่อนอัฐ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450309

66 น.ส. อาพร พรมโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 5450201

67 น.ส. เดือนเพ็ญ อรัญวาท เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6210205

68 น.ส. ปิยาภรณ์ สันนะกิจ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 5210204

69 น.ส. รวีภัทร์ รัตนประเสริฐกจิ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. เนินฆอ้ แกลง ระยอง 5210308

70 น.ส. ศิริพร แสงศรี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. เนินฆอ้ แกลง ระยอง 5210308

71 นาง หทัยรัตน์ แสนบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กระแสบน แกลง ระยอง 6210309

72 น.ส. อัญชลี สว่างนวล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กระแสบน แกลง ระยอง 6210309

73 น.ส. น้ าฝน พูลท้วม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สะแกราบ โคกส าโรง ลพบุรี 6160311

74 นาย วิชาญ จันทร์แย้ม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 6160617

75 นาย ส าฤทธิ์ เดชผลิต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 6160611

76 น.ส. พนมพร ยอดค า เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง 5520305

77 น.ส. พรปวีณ์ สุทธิสอน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เส้ียว เมืองเลย เลย 6420116

78 น.ส. ทัตพิชา วรรณทวี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330110

79 นาย นิพล ปุญญา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331007

80 น.ส. ลภัสกร ภูทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101

81 น.ส. คณิศรา สัตถาผล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นิคมน้ าอนู นิคมน้ าอูน สกลนคร 6470701

82 นาง ฉันธิกุล แสนพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 6470202

83 น.ส. ไพลิน ราชัย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 6470202

84 จ.อ. วรวุฒิ แถมสมดี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 6470206

85 นาง อรอุมา บรรณบดี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 6470805

86 น.ส. เกตน์สิรี รักษ์วงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110108

87 น.ส. ล าดวน วรค า เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 6270607

88 นาง กรรณิการ์ ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ค่ายบางระจนั ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 6170304

89 น.ส. ณัฏฐ์นรินท์ ทองประสม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ค่ายบางระจนั ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 6170304

90 น.ส. พีรณัฏฐ์ ลือศักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640509



ล ำดบั ค ำนำม ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่21 พฤศจิกำยน - 9 ธันวำคม 2559
รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม หลักสูตรเจ้ำพนักงำนธุรกำร รุ่นที ่91

91 น.ส. มยุรี ชุ่มเย็น เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101

92 น.ส. จิณัฐตา สุขส าราญ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 6721005

93 นาง เปรมฤดี วุฒิ เจ้าพนักงานธุรการ ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102

94 ส.ต. อาทิตย์ ต๊ิบแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102

95 น.ส. จารุวรรณ พนมเขต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ 6320309

96 น.ส. วราพร คงวัน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สะกาด สังขะ สุรินทร์ 6321012

97 น.ส. แสงสุคนธ์ ดันนอก เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320201

98 น.ส. สุดารัตน์ ผาระนัด เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 6430112

99 นาง ปราณี จิรกิจเดโชกุล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 6411704

100 ว่าทีร่.ต. วิรุฬห์ พันทะนี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410115

101 น.ส. ขนิษฐา พิเคราะห์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 6340409

102 จ.อ. พงศ์นรินทร์ มาศขาว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 6340419

103 นาย ระวี วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าลาด วารินช าราบ อุบลราชธานี 6341508

104 นาย วุฒินันท์ อ าพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341909

105 นาง ศรุดา วิมลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ปทุม เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 5340104

106 นาง หัสดี พวกกลาง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340211

107 น.ส. อนงนาฎ สารกาล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340415

108 นาย อนันต์ สรรพวุธ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขามเปีย้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341102

109 จ.อ. อมรินทร์ ศรีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 2340101

110 น.ส. อารียา รองส าลี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341908



 

พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก
ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 
ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
: ต าแหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

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

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

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น า
ฝาก โทรศัพท์ ผู้น า
ฝาก 

เจ้าพนักงานธุรการ                                                             รุ่น 91 

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

เจ้าพนักงานธุรการ                                                                              รุ่น 91 

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

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

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

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

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

     สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน 

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

.... 

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

.... 

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

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเปิดอบรม 15 วัน 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 

   22,500 บาท 

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

................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. No.3) 

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

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

22,500 บาท  (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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