
ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาง อุทัยวรรณ กิติยานันท รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 6710906

2 น.ส. เพ็ญประภา ถุงอินทรลา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. นาคู นาคู กาฬสินธุ 5461601

3 นาย มนตรี ผจงศิลป เจาพนักงานพัสดุ อบต. คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ 6460709

4 นาง ทรายรุง จงรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. จันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร 6620703

5 นาง นงลักษณ สิงหลอ ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี อบต. จันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร 6620703

6 นาย ฉลอง งามแกม ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน 5400403

7 นาย อรรณพ ชิงชัย ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 5220701

8 นาง กฤษณา นาคเกตุ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 5240604

9 วาที่ร.ต.หญิง จุฑามาศ ดีเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี ทต. ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี 5201002

10 น.ส. วรรณดี เมืองแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101

11 น.ส. วัชรพรรณ สุขสุวานนท รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองขุน วัดสิงห ชัยนาท 5180302

12 นาง ธัญญา แกวรากมุข นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย 5570701

13 น.ส. อรุณี ชํานาญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย 5570701

14 น.ส. มัทธริน ตละกลศักดา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ทาขาม เวียงแกน เชียงราย 5571303

15 นาง จินตนา แซตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 6920705

16 วาที่ร.ต. นุกูล สัมฤทธิสุทธิ์ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. เกาะชาง เกาะชาง ตราด 5230701

17 น.ส. นฤภัทร จันทรทุง นิติกร อบต. เชียงทอง วังเจา ตาก 6630903

18 นาย ณัฐศักย โกเวทวิทยา หัวหนาสวนการคลัง อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 6300602

19 นาย ศุภโชค ภูมิโคกรักษ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บึงปรือ เทพารักษ นครราชสีมา 6302602

20 น.ส. สุภาวดี พิศนอก เจาพนักงานการเงินและบัญชี อบต. กุดจอก บัวใหญ นครราชสีมา 6301209

21 น.ส. ศศินา รวดเร็ว เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน อบต. กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา 6301508

22 น.ส. ปนรัตน สิขรสําอาง นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300121

23 นาย ธนภณ ณภัทรธงชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 6302503

24 นาย พรเทพ อโณทยานนท หัวหนาสํานักปลัด อบต. บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 6301807

25 นาง กฤชกร สิงขรอาจ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา 6301808

26 นาย บุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 5800501

27 น.ส. ปาณิสรา สุภาษี หัวหนาฝายนโยบายและแผน อบต. เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 6120602

28 นาย ปรเมศร จําเริญกิจไพศาล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ผาทอง ทาวังผา นาน 6550609

29 น.ส. ธันววดี ธีรัตนสิริกุล นักวิชาการพัสดุชํานาญการ อบต. อายนาไลย เวียงสา นาน 6550712

30 น.ส. ณัฐธิดา ดวงกุลษา ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ 6380404

หลักสูตร กรณีศึกษาทางการเงินและการคลัง ในขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบและคําวินิจฉัยของศาลปกครอง รุนที่ 9 รหัสหลักสูตร 817009

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 5 สิงหาคม 2559
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31 นาง พรรณนิภา พิมนาจ หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป อบต. ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ 6380404

32 น.ส. รัจนาพร ตนเกษ หัวหนาสวนการคลัง อบต. ปงไฮ เซกา บึงกาฬ 6380410

33 นาย ประดิษฐ มูลราช หัวหนาสํานักปลัด ทต. บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ 5380602

34 นาย สิทธิศักดิ์ กวางวงษ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 6380507

35 น.ส. ชนัญชิดา ศรแสง นักวิชาการเงินและบัญชี ทต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย 5310501

36 นาง มลิวรรณ ภักดีพินิจ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย 5310501

37 น.ส. วิชาดา ใจชู ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ทม. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 4130603

38 น.ส. วาสนา ถนอมสุข หัวหนาฝายการศึกษา อบต. คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 6130704

39 นาง กนิษฐา เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. วังตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 6250216

40 น.ส. บายฮียะ เจะดะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทต. ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี 5940901

41 นาง วนิดา นิเดรหะ นักวิชาการเงินและบัญชี ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี 5940301

42 นาง สายพิน แทนรัตน ผูอํานวยการกองคลัง ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี 5940301

43 น.ส. ปญจนีย ฝงชลจิตต เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทต. ทับปุด ทับปุด พังงา 5820701

44 นาง จุไรรัตน เมฆฉาย ผูอํานวยการสํานักการคลัง ทต. บางเตย เมืองพังงา พังงา 5820106

45 นาง ธัญญา เจียมศรีชัย รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 6660407

46 วาที่ร.ต. จักรภพ พินนัตศักดา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 5660301

47 นาง เดือนรัตน โมโพธิ์ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บานแยง นครไทย พิษณุโลก 5650202

48 นาง สกุลทิพย เสือคง ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก 6650703

49 นาง ชีวานันท หมื่นสาย ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หวยไร หลมสัก เพชรบูรณ 6670318

50 พ.จ.อ. ภคพงษ ปานกอง หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต 6830306

51 นาย เวนิช ธัมมะวงษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต 6830306

52 นาง ลําใย แกวกันต หัวหนาสวนการคลัง อบต. เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440304

53 นาง ประทุมทอง ฉิมพลี นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440112

54 นาง มลฤดีย สาราแกว นักวิชาการเงินและบัญชี ทต. หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร 5490701

55 นาง อิสรา พิมวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 5350201

56 นาง เนตรนภา วงศอินตา เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ทต. คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 5350901

57 นาง สุธิดา สมานพันธ หัวหนาสวนการคลัง อบต. กรงปนัง กรงปนัง ยะลา 6950801

58 นาง เสาวลักษณ ซุนหั้ว ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา 6950112

59 นาง มัทธิยา แทนมงคลมาศ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. โกตาบารู รามัน ยะลา 5950602

60 นาง กาญจนา มีเสน หัวหนาสวนการคลัง อบต. กอตอตือระ รามัน ยะลา 6950607
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61 นาง สมใจ สองแกว ผูอํานวยการกองคลัง อบต. กาลูปง รามัน ยะลา 6950609

62 นาง พรเพ็ญ รักษเชื้อ หัวหนาสวนการคลัง อบต. ทาธง รามัน ยะลา 6950605

63 น.ส. จรวยพร เจือจันทร ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บือมัง รามัน ยะลา 6950614

64 นาง เต็มสินี ทองโคตร ผูอํานวยการกองคลัง ทต. โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด 5450708

65 นาย จักรพงษ จันทสมบัติ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 5450112

66 นาง ทิมาพร จันทรถง ผูอํานวยการกองคลัง ทม. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 4450102

67 นาง มรกต ลาวชาง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน อบจ. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 2450101

68 นาง กฤติยา พละสุ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 6451603

69 นาย ภูวภัท พิมพิลา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด 5451001

70 น.ส. ชุติมา รงรักษ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. กะเปอร กะเปอร ระนอง 5850301

71 นาง สุพัตรา สุขดวง ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 5850106

72 นาง เบญจวรรณ นนทสุต เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทต. หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 5700706

73 นาย คมกริช ฟากระจาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางกะพี้ดงพลับ บานหมี่ ลพบุรี 6160605

74 นาย พรชัย เมฆชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160116

75 นาง กมลวรรณ จันทะรัตน หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน 5510301

76 น.ส. พัชมณ บุญสุข รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331404

77 นาง ยุพิน สังขขาว ผอ.กองการศึกษา ทต. จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ 5331204

78 นาย อดิสรณ มาราสา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยานซื่อ ควนโดน สตูล 6910204

79 น.ส. อมรทิพย ลายพรหม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยานซื่อ ควนโดน สตูล 6910204

80 นาง เบญญาภา มีศรี ผอ.สํานักสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ 6110207

81 นาง ปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม 6750312

82 นาง อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ หัวหนาสวนการคลัง อบต. ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว 6270105

83 น.ส. ดุจสดี บัวแพง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 6191104

84 ส.ต.ท.หญิง ลําพา กายเพชร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 6191104

85 น.ส. นันทณภัส สราญนาค นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 6190406

86 นาง ปญชลิกา สุภารังษี เจาพนักงานธุรการ อบต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 6190406

87 นาง สุพรรณี สีสุข หัวหนาสํานักปลัด อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี 6190316

88 น.ส. โสภิตา เมนแยม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานกลับ หนองโดน สระบุรี 6190803

89 ด.ต. สุพล งามบุศยโพยม หัวหนาสํานักปลัด อบต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี 6190804

90 น.ส. หทัยรัตน พงษเพ็ง ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี 6190804



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร กรณีศึกษาทางการเงินและการคลัง ในขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบและคําวินิจฉัยของศาลปกครอง รุนที่ 9 รหัสหลักสูตร 817009

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 5 สิงหาคม 2559

91 น.ส. วราพร ปกษี หัวหนาสํานักปลัด อบต. ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640506

92 น.ส. จันทรทิพย พนารักษ นักวิชาการศึกษา ทต. แคน สนม สุรินทร 5320802

93 นาง วันดี จําปาพรม นักบริหารงานคลัง อบต. กระเทียม สังขะ สุรินทร 6321003

94 นาย วิสิทธิ์ จันทวดี นิติกร อบต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 6430503

95 นาง กนิษฐา วงษปญญา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 5390503

96 นาย ศิวรักษ บรรโท ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370117

97 น.ส. อุไรวรรณ หงษอุดร หัวหนาฝายปกครอง ทต. จําป ศรีธาตุ อุดรธานี 5410903

98 จ.ส.อ. พิทยา บัวลอย หัวหนาสํานักปลัด อบต. น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี 6410308

99 นาง เครือสุวรรณ ใจแกว หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 5410611

100 น.ส. จําเนียน อินสา หัวหนาสํานักปลัด อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ 6530905



 

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : รุนที่ 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  : จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : 

รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) : 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) : 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

สาขา 

วันที ่

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) : 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศัพท ผูนําฝาก 

กรณีศึกษาทางการเงินและการคลัง ในขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบและคําวินจิฉัยของศาลปกครอง 

กรณีศึกษาทางการเงินและการคลัง ในขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบและคําวินจิฉัยของศาลปกครอง 

9 
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6,800.00 บาท 

หกพันแปดรอยบาทถวน 

       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref. No.3 : .............................................................................................................................................................................. 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม : 6,800.00 บาท......................................................................................................................................................... (หกพันแปดรอยบาทถวน) 

 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 

- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน 
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