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

1 นาง ส ารวย โชติพงษ์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. นาบอน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 6461006

2 นาย ธนศักด์ิ เนตินาค เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หัวทุง่ พล ขอนแก่น 6401213

3 นาง นริศรา ปานเอม เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท 5180201

4 นาย วาณิช ฝาชัยภูมิ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360504

5 จ.ส.อ. วิทยา กลางวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ 6361207

6 น.ส. สุภาพรรณ ด่ืมโชค เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ 6361207

7 นาง สายฝน อินต๊ะ เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 5570115

8 น.ส. สุพรรณี จันทร์แก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. แม่ต  า พญาเม็งราย เชียงราย 6571205

9 นาง ธีรานุช ศรีกาญจน์ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. กื๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 6500605

10 นาง สุภาวดี ข าเกล้ียง เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 6920806

11 น.ส. สิริวรรณ กาซาย เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. พะวอ แม่สอด ตาก 6630607

12 น.ส. สุนิษา คงจรูญ เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. บางกระทกึ สามพราน นครปฐม 5730605

13 น.ส. สุภารัตน์ ค านันท์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 6730611

14 น.ส. วิจิตรา เหมพลชม เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. นาทม นาทม นครพนม 6481102

15 ส.อ. เสฎฐวุฒิ ดับทุกข์รัฎฐ์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 6300906

16 นาง แคทรียา เขียวเล็ก เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 6600705

17 นาง ทิพวรรณ อรุณเมือง เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 6600707

18 นาง ธัญญพัทธ์ สุขวัฒนเศรษฐ์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 6600710

19 นาง รสดี สาขา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 6380304

20 นาย ชยพล จีนประโคน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310717

21 น.ส. ปวัณรัตน์ ทศรักษา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310907

22 น.ส. ชนิดา ผิวเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204

23 น.ส. สุนิสา ประเสริฐทรัพย์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยธุยา 6141602

24 น.ส. ณัฐนนทพร สือพัฒธิมา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 6660606

25 น.ส. ชลภัสสรณ์ ค าชนแดน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6650803

26 น.ส. บุศรา คนธรรม เจ้าพนักงานพัสดุ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101

27 นาง ดารุวรรณ จันทร์สุข เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 6760511

28 น.ส. มาลี เจริญเรืองทรัพย์ เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 5760502

29 น.ส. สายฝน ปักษาสวย เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองศาลา ชะอ า เพชรบุรี 6760404

30 น.ส. ทานตะวัน แซ่หยาง เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6671103

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที ่21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานพัสด ุรุ่นที ่56



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที ่21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานพัสด ุรุ่นที ่56

31 นาง พีรกานต์ โนจิตร เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. นาพูน วังชิ้น แพร่ 6540704

32 น.ส. วิลาวัลย์ อาจหาญ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. สรอย วังชิ้น แพร่ 6540708

33 จ.อ. วีระเกียรติ จิราพงษ์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ 6540204

34 น.ส. ตรีอรุณ ฤาชา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 6440607

35 น.ส. มาลัยพร บุญกาวงค์ เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน อบต. บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450510

36 นาย ธีรคเณศพร เหล็กสิงห์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 6210703

37 น.ส. กนกอร นิพนธ์ภณัฑ์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 6700411

38 นาง วิไลพร เพ็งเหมือน เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. โพหัก บางแพ ราชบุรี 5700602

39 น.ส. สุนิสา มุขโต เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 6700803

40 จ.อ. ประชายุทธ ภูบรรทัด เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. แม่กัวะ สบปราบ ล าปาง 6521103

41 น.ส. ปราณี สุริย์วงศ์ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ทม. ล้อมแรด เถิน ล าปาง 4520802

42 น.ส. เพชรลดา พรมไชย เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. หลวงใต้ งาว ล าปาง 5520502

43 นาง ลฎาภา วงศ์ใหญ่ เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. เถินบุรี เถิน ล าปาง 5520803

44 นาย มนูญ บุตตะนาม เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย 6421102

45 นาย เล็ก ท าทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. นาซ่าว เชียงคาน เลย 6420306

46 น.ส. มาธีญา แหวนเงิน เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331202

47 น.ส. อญัญ์ลิปรียา สุภารังษี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 6190406

48 น.ส. พัชริยา ยศกุณา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ทุง่ยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 6640304

49 น.ส. อุดมลักษณ์ การะเกษ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 6640708

50 น.ส. จิราภรณ์ แก้ววิชิตร เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720106

51 น.ส. นภาพร แนมผักแวน่ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 6320510

52 น.ส. ลดาวัลย์ สุขเป็ง เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 6321704

53 น.ส. นิญาดา สุวิวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370604

54 นาย จักร ชัยยอด เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 6411704

55 น.ส. อารีรัตน์ ปล้ืมบ าเรอร์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ท่ามะเฟอืง พิชัย อุตรดิตถ์ 6530707

56 น.ส. ทัศนีย์ พูลสุข เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี 6342203

57 นาง บุรัสกร สมชัย เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 6343201

58 นาย อนันต์ สรรพวุธ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขามเปีย้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341102



 

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 

เจ้าพนักงานพัสดุ                                                              รุ่น 56 

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

เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                รุ่น 56 

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

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

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

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

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

     สองหมื่นบาทถ้วน 

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

.... 

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

.... 

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

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเปิดอบรม 15 วัน 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 

   20,000 บาท 

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

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

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

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

20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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