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

1 น.ส. เขมะสิริ แสงรอด เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 6710513

2 นาง สิริกานต์ จันทร์ตาค า เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 5711002

3 นาย จรุงศักด์ิ ศรีประทุม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460810

4 น.ส. ดวงเดือน คชรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620118

5 น.ส. สุภาวดี นิลสนธิ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620118

6 น.ส. จิราภรณ์ พัศดร เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2400101

7 น.ส. ชญาดา บัวทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2400101

8 น.ส. นันทภัค วนิิทรธนภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2400101

9 จ.อ. ณรงค์ สมานเพือ่น เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 6240311

10 น.ส. ภัทรภร อินท า เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 6240308

11 น.ส. ฐิตารีย์ พอนชาวนา เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101

12 น.ส. ปณิดา ทันใจ เจ้าพนักงานธุรการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 4200401

13 นาง ภัทรนาจา ศรีโสภา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 6200209

14 น.ส. มัตติกา บุริเส เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 6200618

15 น.ส. สุดารัตน์ เต็มปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 6200507

16 น.ส. สุพรรษา โคตรฉิมพลี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 5360106

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

18 จา่อากาศเอก อนุพล อิ่นค า เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 2570101

19 นาง กาญจนา อุดทา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 6502302

20 น.ส. จีราภร จันทร์แฉล้ม เจ้าพนักงานธุรการ ทต. สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 5500704

21 น.ส. ผกากาญจน์ โปธิมอย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 6501605

22 น.ส. ไพพรรณ อินค า เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่กาษา แม่สอด ตาก 6630612

23 น.ส. ภัทรา อินพลอย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 6630605

24 นาย อนุวัฒน์ ข าปากพลี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก 6260110

25 น.ส. สุภารัตน์ โพธิสูง เจ้าพนักงานธุรการ ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 4480102

26 น.ส. จุติพร พลายหมื่นไวย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300112

27 ส.อ. มานะชัย ยศนอก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนส าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา 6302303

28 น.ส. สุจิตรา โนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300112

29 น.ส. กฤษณา อังกุล เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
30 น.ส. จารุวรรณ ไชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที ่6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที ่93
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31 น.ส. ศศินันท์ ถ้วยทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
32 นาย สมศักด์ิ แสงทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
33 น.ส. สาวพัชณ์ จันทมัตตุการ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
34 น.ส. เสาวลักษณ์ เตระไชย เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
35 น.ส. โสวรถ ชูแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
36 น.ส. อนงค์นาฏ จันทร์อุดม เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
37 นาย อนันต์ ศรีตุลาการ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
38 น.ส. อมรรัตน์ รอดทองสุข เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101
39 น.ส. ณัชกมล กล้วยเทศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600105

40 นาง วิรัตน์ สวัสด์ิสุข เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 6600304

41 นาง สิรีรัศมิ์ สุขสิงห์คลี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 6601206

42 น.ส. ชินกานต์ สินธนูชัย เจ้าพนักงานธุรการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 4961001

43 นาง บุษรา ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 4961001

44 นาง ดวงดารา เงินโน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พงษ์ สันติสุข น่าน 6551103

45 น.ส. จินล์ญาพรรณ์ โตหนึ่ง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 5310201

46 น.ส. ธนัชพร ขวัญบุรี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310605

47 น.ส. นฤมล แก้วเพชร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 6312003

48 น.ส. รัชกร หาญประเทศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สะแกช า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310113

49 นาย วิษณุ ถ้ าเพชร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310111

50 น.ส. สุภัทร ค้ าชู เจ้าพนักงานธุรการ อบต. จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310706

51 น.ส. ณัฐธยาน์ บุญมศีรีสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ ทม. คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 4130601

52 น.ส. ยุวันดา พรหมสูงวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2130101

53 น.ส. สุภาภรณ์ เอี่ยมอากาศ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2130101

54 นาง กันตินันท์ โตสกุล เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2770101
55 น.ส. ฟ้ารุ่ง ตังประเสริฐรุจี เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101

56 ส.ท. คณิศร มีสันทัด เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 2140101

57 น.ส. ณฉัตร ทรงรูป เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 2140101

58 น.ส. จุฑารัตน์ ไชยยศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 6560904

59 น.ส. ณัฐชยา ค าลม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขุนควร ปง พะเยา 6560604

60 นาง ศิริพร ตานะอาจ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. อ่างทอง เชียงค า พะเยา 6560311
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61 น.ส. อัจฉริยา ศรีพรม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขุนควร ปง พะเยา 6560604

62 น.ส. กนกนพรรศ แพงไตร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650607

63 น.ส. ทรรศนีย์ ปานมี เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 6650609

64 นาย มงคล ทรวงประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6650803

65 น.ส. รวีวรรณ หาญสอน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โคกสลุด บางกระทุม่ พิษณุโลก 6650506

66 น.ส. อมรรัตน์ ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 6650302

67 น.ส. วรรณี เฟือ่งแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองศาลา ชะอ า เพชรบุรี 6760404

68 นาง ณัฏฐณิชา บุญส่งศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2670101

69 น.ส. รัชพร ชาทัน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670313

70 นาง ณัฐฐทิชา ใจงาม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 6830304

71 น.ส. อาภาพร พยัคฆ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 6440606

72 นาง ธนกร ปินทยา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 6580406

73 นาง วิไลพร พลประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 6580407

74 นาย อินทราวุฒิ ผังคี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. กดุชุมพฒันา กุดชุม ยโสธร 5350301

75 น.ส. ธนภร วัลยะบาล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451806

76 นาง มะลิวัลย์ วรรณชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการ ทต. สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5450112

77 นาง วรินรักษ์ มนปราณีต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450116

78 น.ส. วาสนา สังฆะมณี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450611

79 นาง สาว คมจิตร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451407

80 น.ส. อภิสรา มูลละคร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451806

81 นาง อัญชลี ประกาโส เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451806

82 น.ส. ณัฐอรนันท์ ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 5210802

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

84 นาย วัชรินทร์ ภักดีอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แกลง เมืองระยอง ระยอง 6210109

85 น.ส. กัลยา มนัสพร เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101

86 นาง จุไรรัตน์ สอนลือ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101

87 น.ส. ณิชกานต์ ค าใจซ่ือ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101

88 น.ส. รุจิรดา แสงเหม่ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101

89 น.ส. หนึ่งฤทัย ไชยาวุฒิ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101

90 นาย พศิน พาณิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. น้ าสวย เมืองเลย เลย 6420109



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

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที ่6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที ่93

91 นาง สุภาภรณ์ บุตรวิไลย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บุฮม เชียงคาน เลย 6420307

92 นาย ธีระวัชร กิ่งวิชิต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330703

93 นาง เอื้องค า จันทะพรม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร 6471105

94 นาง จิตติมา นาปาเลน เจ้าพนักงานธุรการ ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102

95 น.ส. ชะมัยพร พรมสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เริงราง เสาไห้ สระบุรี 6191010

96 น.ส. พัทธนันท์ สมต้ังมั่น เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เริงราง เสาไห้ สระบุรี 6191010

97 นาง ชนิสรา ศักด์ิศรีชนารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ค่ายบางระจนั ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 6170304

98 ส.อ. วัตรชนินทร์ พนมไพร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กง กงไกรลาศ สุโขทัย 6640403

99 นาง ราตรี รุ่งทวีชัย เจ้าพนักงานธุรการ ทต. สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720105

100 ส.อ. สุริยา นิเลปิยัง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองบ่อ สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720705

101 น.ส. อรวรรณ ฉิมปากแพรก เจ้าพนักงานธุรการ ทม. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 4840301

102 น.ส. น้ าฝน ปานทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 6320404

103 จ.อ. ภัทรเดช ศรีอระพมิพ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 5430502

104 นาย วีระพล สมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390114

105 พ.จ.อ. ชิงชัย นาสืบ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 5370501

106 นาย ธนารักษ์ มณีรัตนาพร เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 5530702

107 นาง พรพรรณ มาบวบ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6530905

108 นาง สุพิชญา ยะใหม่วงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6530905

109 น.ส. ศิริลักษณ์ มั่นคง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 6610801

110 จ.อ. กฤตย์ ขาวละมูล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ไร่น้อย เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 6340109

111 นาย ณัฐพงศ์ ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 2340101

112 นาง เพชรมณี จันทร์ส่อง เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 2340101

113 นาง รัชตาภัทร แก้วสุข เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 2340101

114 น.ส. อณัศยา ศิลาเกษ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี 6340905

115 นาง อัมรา ฐานบ ารุง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หัวเรือ เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 6340114

116 น.ส. อิงอร ครองยุทธ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 2340101



 

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : รุนที ่

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  : จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : 

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

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) : 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) : 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศพัท ผูนําฝาก 

เจาพนักงานธุรการ 

เจาพนักงานธุรการ 

93 

 

 

 

 

  

0 9 3 4 2 5 

22,500.00 บาท 

สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน 

       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม : 22,500.00 บาท......................................................................................................................................................... (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 

- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน 
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