
ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาง จันทรใด สิมภาษ เจาหนาที่การประปา ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ 5461401

2 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ อําไพรศรี เจาหนาที่การประปา ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ 5461401

3 นาง อัจฉรา ราศรี หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ 5461401

4 นาง บัวอาจ ไทยทอง ครู อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน 6401806

5 นาง ปติยวรรณ บึงมุม นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. ทุงโปง อุบลรัตน ขอนแกน 6400805

6 น.ส. อัญชรินทร อาจเวทย อบต. ทุงโปง อุบลรัตน ขอนแกน 6400805

7 น.ส. จิดาภา ทองเปลื้อง เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. มาบโปง พานทอง ชลบุรี 6200508

8 นาง ฉัตรจิรัชญา อัครสาโรจน หัวหนาฝายพัฒนารายได อบต. มาบโปง พานทอง ชลบุรี 6200508

9 นาย ชัยพฤกษ อังคะนาวิน เจาพนักงานประปา อบต. มาบโปง พานทอง ชลบุรี 6200508

10 น.ส. เต็มดวง หาญกลา ผูชวย ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 5361002

11 น.ส. นันทนา แผนผา เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 5361002

12 นาย ศุภสิทธ์ิ แวงดงบัง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 5361002

13 นาย สุเทพ พรเมือง พนักงานดับเพลิง ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 5361002

14 นาง หฤดี หิรัญญสมบัติ เจาพนักงานการคลัง ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร 5860303

15 นาง ธิดารัตน กันธะวงศ นักจัดการทะเบียนและบัตร ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย 5570701

16 นาย ศานิต ลาตะดี นายชางไฟฟา ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย 5570701

17 น.ส. ญาณิศา มหาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม 5500902

18 นาย วิชัย คําใหญ นักวิชาการคลัง ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม 5500902

19 นาย ธีรยุทธ จันทรแดง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. ปาไผ สันทราย เชียงใหม 5501403

20 นาง ปทมา ทองดียิ่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 6920113

21 น.ส. นุชสราวดี ศิริพันธ นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง 6920106

22 น.ส. สุวารี ตันสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง 6920106

23 นาย ธรรมรัตน หอยยี่ภู เจาพนักงานการประปา อบต. ทากุม เมืองตราด ตราด 6230108

24 น.ส. รุงนภา ศิริรูป เจาพนักงานธุรการ อบต. ทากุม เมืองตราด ตราด 6230108

25 นาย จัตุรงค ดีคํา เจาหนาที่การประปา อบต. คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 6730514

26 นาง นฤมล สูศิริรัตน ผูชวย อบต. คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 6730514

27 น.ส. รัฐกานต พึ่งประชา ผูชวย อบต. คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 6730514

28 นาง กองมะณี คํามุล หัวหนาฝายการเงินและบัญชี อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม 6481101

29 น.ส. เนตรชนก ทีสุกะ เจาหนาที่การเงินและบัญชี อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม 6481101

หลักสูตร โครงการอบรมเชิง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บคาน้ําระบบประปา รุนที่ 12 รหัสหลักสูตร 832012

ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลองหนึ่ง คลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร โครงการอบรมเชิง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บคาน้ําระบบประปา รุนที่ 12 รหัสหลักสูตร 832012

ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลองหนึ่ง คลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล

30 นาง พนิดา แซพิมาย เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทต. วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 5302405

31 นาย เสกสรรค จันภิรมย เจาหนาที่การประปา ทต. วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 5302405

32 นาง กันนิดา ชมภูพาน นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา 6302404

33 นาง ประไพ โมรานอก นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา 6302404

34 นาง คนึงนิตย ไทยกลาง นักจัดการทะเบียนและบัตร ทต. กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 5301801

35 นาง เตือนจิตร แสงวิเชียร เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801212

36 นาง สุชัญญา สุขเอก นักวิชาการเงินและบัญชี อบต. บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801212

37 นาง ทิพยพาพร บุญตอ ผูชวย ทต. ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800104

38 น.ส. ธิวาภรณ มีวงศ ผูชวย ทต. ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800104

39 นาง สุนีย จุลนวล เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทต. ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800104

40 น.ส. ธิดารัตน วิเชียรโชติ เจาหนาที่การประปา อบต. กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800110

41 นาง โสรญา กะลาสี นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800110

42 นาย วุฒิชัย อัมรินทร เจาพนักงานประปาชํานาญงาน อบต. ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800113

43 น.ส. ศิริพรรณ จิตอารี เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800113

44 น.ส. ศิริเพ็ญ จิตอารีย หัวหนาฝายจัดเก็บรายได อบต. ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800113

45 น.ส. เพ็ญพัก เกตุเขียว นักวิชาการคลัง อบต. กลางแดด เมืองนครสวรรค นครสวรรค 6600111

46 นาง สุดใจ โมรา นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. กลางแดด เมืองนครสวรรค นครสวรรค 6600111

47 น.ส. สุวิมล กาไชย เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. สวด บานหลวง นาน 6550304

48 น.ส. ธัญญนรี บุรีเพีย หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทต. ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 5380105

49 น.ส. น้ําฝน จุใจ ผูชวย อบต. บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 6130504

50 น.ส. สุรดา ปุภาษี ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 6130504

51 น.ส. สุปราณี ดอนมอญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 6250217

52 นาย อรุณ สุทธิโป ปลัดเทศบาลตําบล อบต. หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 6250217

53 น.ส. เฟาวยียะห ดาซอ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ปะกาฮะรัง เมืองปตตานี ปตตานี 6940111

54 นาง สาลูนา เด็นจิ เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. ปะกาฮะรัง เมืองปตตานี ปตตานี 6940111

55 น.ส. อามีเนาะ มีซา ผูชวย อบต. ปะกาฮะรัง เมืองปตตานี ปตตานี 6940111

56 น.ส. เจะโรสนี มีนาดิง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ทต. ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี 5940901

57 นาย อามะ โด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ทต. ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี 5940901

58 น.ส. พิมพผกา ทําบุญ ผูชวย อบต. ทุงสมอ เขาคอ เพชรบูรณ 6671104



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร โครงการอบรมเชิง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บคาน้ําระบบประปา รุนที่ 12 รหัสหลักสูตร 832012

ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลองหนึ่ง คลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล

59 นาง วิไลพร พิมพสวัสดิ์ เจาหนาที่จัดเก็บรายได อบต. ทุงสมอ เขาคอ เพชรบูรณ 6671104

60 น.ส. นงลักษณ ขันทอง เจาหนาที่จัดเก็บรายได อบต. นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร 6350410

61 น.ส. รัชนีกร โทขันธ เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร 6350410

62 นาย ปยะ สาธุ เจาหนาที่การประปา อบต. กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 6450204

63 นาย อธิวุฒิ ทะนะไชย เจาหนาที่จัดเก็บรายได อบต. กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 6450204

64 นาง ทิติยาพร โพธิกมล ผูชวย อบต. โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 6450806

65 น.ส. สาวิศรี ฐานไชยยิ่ง ผูชวย อบต. โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 6450806

66 นาง ณัชชา ศิริจิตร ครู อบต. โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 6451603

67 นาย นพรัตน ซื่อสัตย เจาหนาที่บันทึกขอมูล อบต. บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด 6451407

68 น.ส. น้ําฝน โตะไธสง อบต. บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด 6451407

69 นาย วีระพงษ คํามูล หัวหนาสวนการคลัง อบต. บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด 6451407

70 น.ส. เยาวลักษณ ถวิล เจาพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง 6210317

71 นาย สกนธ คุมหอม เจาหนาที่การประปา อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง 6210317

72 นาง อิสราภรณ หรุนเจริญ เจาหนาที่จัดเก็บรายได อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง 6210317

73 นาย เอกชัย นิลธิเสน เจาพนักงานการประปา อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง 6210317

74 น.ส. เดือนเต็ม แสงมณี พนักงานจาง อบต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง 6210312

75 น.ส. เดือนเพ็ญ สุขโต ลูกจาง อบต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง 6210312

76 น.ส. นุชนาฎ โพธิ์อ่ํา เจาหนาที่จัดเก็บรายได อบต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง 6210312

77 น.ส. มาริสา เวชสถล เจาพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง 6210312

78 น.ส. จันทรวิมล อินทรจักร ผูชวย อบต. บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ 6330410

79 นาง จุฑามาศ แหวนหลอ เจาหนาที่จัดเก็บรายได อบต. บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ 6330410

80 น.ส. จิดาภา เชื้อประทุม นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331302

81 น.ส. หรัญญา ศรีอินทร เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331302

82 น.ส. สุชัญญา จันคณา เจาพนักงานธุรการ ทต. สําโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 5330606

83 น.ส. ณัฐกาน โสภาพันธ ผูชวย อบต. หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330112

84 นาง ภภัสสร ถนนทิพย ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330112

85 นาง รดา สุวรรณพันธ เจาหนาที่การเงินและบัญชี อบต. หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330112

86 นาย ศราวุธ เกษบุรมณ เจาหนาที่จัดเก็บขอมูล อบต. หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330112

87 นาย เสกสรร วรวิรัช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330112



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร โครงการอบรมเชิง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บคาน้ําระบบประปา รุนที่ 12 รหัสหลักสูตร 832012

ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลองหนึ่ง คลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล

88 น.ส. ดารุณี หลอมทอง ผูอํานวยการสํานักการคลัง อบต. บอแกว วังหิน ศรีสะเกษ 6331605

89 นาง นพวรรณ มิตทจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี ทต. ทาพระยา สะบายอย สงขลา 5900602

90 นาง วดารัตน หงษโพธิ์ หัวหนาสวนการคลัง ทต. ทาพระยา สะบายอย สงขลา 5900602

91 น.ส. ลํานาด ทัดสงค หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 5270301

92 น.ส. สุขวิษา เที่ยงตรง เจาหนาที่การประปา ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 5270301

93 น.ส. วนิดา ลือพันธ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง อบต. ชางไทยงาม เสาไห สระบุรี 6191007

94 น.ส. หนูแครง อินตาราม ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ชางไทยงาม เสาไห สระบุรี 6191007

95 น.ส. กณิฎฐวนันท ซายบรรณ เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 5841601

96 นาย อเดช เพชรชู พนักงานจดมาตรวัดน้ํา ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 5841601

97 น.ส. สรัญญา ศรีละ ผูชวย อบต. โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 6410503

98 นาย พรประเสริฐ ปูถิ่น เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทต. น้ําปาด น้ําปาด อุตรดิตถ 5530401

99 น.ส. นรลักษณ คําแกว เจาหนาที่ธุรการ อบต. แสนตอ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 6530118

100 น.ส. วลีพันธ จันทร นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. แสนตอ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 6530118

101 น.ส. เกิดศิริ สรเดช ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หนองกระทุม ทัพทัน อุทัยธานี 6610204

102 น.ส. นันทนภัส ไตรยงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต. หนองกระทุม ทัพทัน อุทัยธานี 6610204

103 นาง ชลทิชา วรเลิศ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน อบต. หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 6340306

104 นาง กิติกุล แสนทวีสุข ผูอํานวยการกองคลัง อบต. เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 6342402

105 วาที่ร.ต.หญิง จิรวัฒน เคียงวงศ นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต. เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 6342402

106 น.ส. ณิชาภา สอดศรี เจาหนาที่จัดเก็บรายได ทต. นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี 5340702

107 น.ส. พรพิมล พิมพบุญมา ผูอํานวยการกองคลัง ทต. นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี 5340702


