
ล าดบั ค านาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาย นัทกานต์ ทระค าหาร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460810

2 นาย นิวัฒน์ พงษ์จติร์ภักด์ิ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 6461602

3 น.ส. นันทิยา สมณา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 6401604

4 นาง ดานภา ศรีคงรักษ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 6200507

5 น.ส. กัลยาณี หอมช่วง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 6502103

6 น.ส. ชลธิชา หลวงกัน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 6502206

7 นาง ทัศนีย์ ศิริสม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 6500906

8 นาง สกลมาศ ดวงปัก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ประดาง วังเจ้า ตาก 6630902

9 น.ส. สุพิน จันดาวงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 6260402

10 น.ส. ธัญลักษณ์ วาหะมงคล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. สุรนารี เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา 5300122

11 น.ส. นัดดา พันธ์ชมภู เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301611

12 นาง ยุพิน จันทร์เงิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300805

13 น.ส. จุฑาทิพย์ พืน้ชัยภูมิ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 4801201
14 นาย ณัฐกร ด้วยสาร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 6600404

15 น.ส. จุฬาลักษณ์ พรหมโสฬส เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310716

16 น.ส. ชุติกาญจน์ โพธิห์ิรัญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. โคกสนวน ช านิ บุรีรัมย์ 6311805

17 นาง ปภาวรินทร์ ประเมินชัย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310706

18 น.ส. ลลดา เสาวพันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 6310411

19 น.ส. สิริกัญญา อุไรแข เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 5310302

20 น.ส. อรอุมา ธระเสนา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 6311506

21 น.ส. ชญาน์นัทช์ เมฆพยม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 3130301

22 นาย ชุมพล บุญวัฒน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5130501

23 น.ส. นิตยา วงค์ค าจนัทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 6250606

24 น.ส. สาธิตา กันตโสภณานนท์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 6250602

25 น.ส. สุนันทา ศรีวงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ห้วยยางขาม จุน พะเยา 6560207

26 น.ส. อรอนงค์ กาละเมฆ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 5820203

27 นาง เนตรา ประสารบันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 6760611

28 น.ส. ปภาวิชญ์ ตุลสุข เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670303

29 นาง ศยามล ทองนิล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. นาง่ัว เมืองเพชรบรูณ์ เพชรบูรณ์ 5670105

30 นาง สุพรรษา อินต๊ะยศ เจา้หน้าที่จดัเกบ็รายได้ อบต. บอ่เหล็กลอง ลอง แพร่ 6540309

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชุมอนุสรณ์ 100 ป ีมหาดไทย ต.รงัสติ อ.ธัญญบรุ ีจ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที ่6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้รุ่นที ่47
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31 น.ส. พัชรี ไชยพิมพ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440810

32 นาง วิไลรัตน์ ใจชุ่ม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 6580404

33 น.ส. วิไลวรรณ ธงไชย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. กู่จาน ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 6350406

34 นาง โสภารักษ์ หลักด่าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ลุมพุก ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 6350403

35 น.ส. อารยาพร จันทะมาตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 6450910

36 น.ส. เนาวรัตน์ แก้วแกม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 6210604

37 นาง พิมพกานต์ ศรีสวัสด์ิ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 6210604

38 นาย คณิศร ธงภักด์ิ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 6160604

39 น.ส. ปิยะวรรณ จิตโคตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331008

40 น.ส. สุภาวดี สะอาด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330810

41 จ.ส.อ. วีรยุทธ โยปัดทุม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605

42 ส.ท. ณัฐพัชร์ เนิ้นแฝก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 6750308

43 น.ส. ชนัญชิดา อยู่นาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640107

44 นาย ธนสาร ค าภรีะปาวงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. กลางดง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640904

45 นาง ประภาพันธ์ สุดจาชาลี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840201

46 น.ส. กมลลักษณ์ หอมหวล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ 6320311

47 น.ส. จันทร์ฒิมา เภาพาด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321209

48 น.ส. ชุติกาญจน์ เภสัชชา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทม. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 4320102

49 น.ส. อัจฉรา แสนกล้า เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. กระหาด จอมพระ สุรินทร์ 5320403

50 นาง พรรณปพร บุญทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู 5390203
51 น.ส. อังวรา ไชยสิทธิ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. อทุัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู 6390208
52 นาง นิภาวรรณ์ พรมคุณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 6412303

53 นาง สายญาติ บุญช่วย เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ช านาญงาน ทต. ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 5410701

54 น.ส. เบญจวรรณ เชิดฉาย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5530111

55 นาง เกศิณี ชายทวีป เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341410

56 น.ส. ชนาพร กอมณี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 6340413

57 นาง ชลทิชา วรเลิศ เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ช านาญงาน อบต. ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 6340306

58 น.ส. เดือนเพ็ญ พุฒอุดม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. นาห่อม ทุง่ศรีอุดม อุบลราชธานี 6342604

59 นาย ธนธัช จันทร์ทรง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 6341009

60 น.ส. ธนภัสชา พะวงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. โซง น้ ายืน อุบลราชธานี 5340902
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61 น.ส. นงค์นุช บูแ่ก้ว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341408

62 น.ส. วิราวัลย์ กาละปักษ์ เจา้หน้าที่จดัเกบ็รายได้ ทต. ธาตุ วารินช าราบ อุบลราชธานี 5341509

63 น.ส. ศิริรัตน์ อัศฤกษ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340205
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- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 

- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน 
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