
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

1 น.ส. สุกัญญา ทศพร หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี 5710302 188247

2 น.ส. รมิดา ชาธิรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. เหนือ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 5460116 4824

3 นาง สมสมัย ออนเขียว หัวหนาสํานักปลัด อบต. หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุ 6461307 422824

4 น.ส. สายสงวน ดอนสมจิตร นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองสอ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 5460104 188465

5 น.ส. พัชรลักษณ หลวงแสง หัวหนาสํานักปลัด อบต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร 6620505 55752

6 นาง กาญจนา ดงเจริญ หัวหนาสํานักปลัด อบต. ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแกน 6401804 61096

7 นาง คณิศร ประดา นักบริหารงานทั่วไป ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน 3400102 55825

8 นาย สุชาติ ชารินทร หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน 6400114 6032

9 น.ส. อิระณัฏฐ แสนแกว หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทต. บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 5400103 70093

10 นาง จารุวัลย นันทวิสิทธิ์ หัวหนาสํานักปลัด อบต. บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240114 8480

11 นาง ธัญญา ทองกลอม หัวหนาสํานักปลัด อบต. แหลมประดู บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240516 8454

12 นาย ปฎก มาลีหวล หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 5240602 163967

13 น.ส. พรพรรณ แพลูกอินทร นักบริหารงานทั่วไป ทต. บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 5240303 437171

14 น.ส. สุประวีณ ตันอํานวยวงค หัวหนาฝายนโยบายและแผน อบต. หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี 6200211 9025

15 นาย โอมกฤษณ ลิ้มฉุน นักบริหารงานทั่วไป ทต. ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180110 437146

16 น.ส. เนตรชนก วังสระ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 5360401 162952

17 นาย ณรงค อัตตสัมพันธ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร 5860802 438040

18 นาง กาญจนา วรรณโอภาส หัวหนาสํานักปลัด ทต. แมจัน แมจัน เชียงราย 5570703 11055

19 น.ส. ธนาพร พรมรักษ หัวหนาสํานักปลัด ทต. แมไร แมจัน เชียงราย 5570710 73448

20 ส.อ. สัญญา วงคเสือ หัวหนาสํานักปลัด ทต. เวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย 5570303 23086

21 นาง วรินทรธร ไชยเทพ หัวหนาฝายปกครอง ทต. บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 5500204 430456

22 น.ส. สุภาณี กันทะติ๊บ นักบริหารงานทั่วไป ทต. แมสอย จอมทอง เชียงใหม 5500207 438398

23 นาง ขนิษฐา เชยชื่นจิตร หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ ทต. ลําภูรา หวยยอด ตรัง 5920602 164747

24 น.ส. ศศิกานต สวัสดิพันธ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. ลําภูรา หวยยอด ตรัง 5920602 70722

25 นาง สิริอร ธนภพ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. นาวง หวยยอด ตรัง 5920601 139665

26 นาง เกษรา ศรีไชย หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด 2230101 398396

27 น.ส. ใกลรุง กองแกว หัวหนาฝายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 427198

28 นาย ธีรศานต ฉันธรอาภรณ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 437045

29 นาง บุญยืน รัตนผล หัวหนาสํานักปลัด อบต. ศีรษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 6730310 14346

30 น.ส. ชลิดา อรรคศรีวร หัวหนาฝายงานบริหารงานทั่วไป ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 5480503 190171

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รหัสหลักสูตร 309069 รุน 69 ระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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31 ส.อ. บัญชา มะสุใส นักบริหารงานทั่วไป ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 4480102 438210

32 นาย ปญญาวุธ บุญสิทธิ์ หัวหนาสํานักปลัด อบต. หนองเทา ทาอุเทน นครพนม 6480306 422881

33 น.ส. มณีรัตน อวนแกว นักบริหารงานทั่วไป ทต. บานแพง บานแพง นครพนม 5480401 162827

34 วาที่ร.ต.หญิง จุรีพร เดชสันเทียะ หัวหนาสํานักปลัด อบต. ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา 6300910 15730

35 น.ส. สุภาวดี แปวกระโทก หัวหนาสํานักปลัด อบต. บานใหม หนองบุญมาก นครราชสีมา 6302204 400609

36 น.ส. รศิกาญจน สัจโภชน หัวหนาสํานักปลัด อบต. เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช 6801404 161482

37 พ.จ.อ. สาคร บุญประจันทร นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค 2600101 161429

38 นาง สุมาลี ปนงาม หัวหนาสํานักปลัด อบต. นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรค 6601009 190865

39 น.ส. สุมาลี พุมเจริญ หัวหนาสํานักปลัด อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค 6601004 163497

40 น.ส. นราพร เสริมรัมย หัวหนาฝายนโยบายและแผน อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 6961106 66611

41 น.ส. สมฤดี ทองขํา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 6961106 18763

42 นาย อัสมี มะยูโซะ หัวหนาสํานักปลัด อบต. ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 6960404 427522

43 น.ส. ทิพวรรณ วงคดี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นาน เมืองนาน นาน 2550101 165101

44 นาย อธิเดช มีชํานาญ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นาน เมืองนาน นาน 2550101 159440

45 น.ส. สุดถนอม เตโช หัวหนาสํานักปลัด อบต. เหลาทอง โซพิสัย บึงกาฬ 6380308 427047

46 น.ส. น.ส.ดวงรัตน บุญศรีสุข หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย 5310705 403675

47 น.ส. ประทุม วันทนาพิทักษ หัวหนาสํานักปลัด อบจ. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 2310101 51811

48 นาย ธรากรณ ใจฟู หัวหนาสํานักปลัด ทม. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 4130603 18431

49 นาง จันทรเพ็ญ วงศทอง หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 5770602 71730

50 นาง วันดี ปานนอย หัวหนาสํานักปลัด ทต. กม.5 เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 5770104 191531

51 น.ส. อุษณีย อยูหุน นักบริหารงานทั่วไป ทต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 5770103 438069

52 น.ส. นฤมล เงินแถบ หัวหนาฝายปกครอง ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 4140103 175907

53 น.ส. รัชนีย ศรีวิจิตกร นักบริหารงานทั่วไป ทต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 5141401 191861

54 นาง กัลยา จันทรนวล หัวหนาฝายปกครอง ทต. เวียงลอ จุน พะเยา 5560204 177543

55 นาง อรอินทุ พจมานทองโอฬาร นักบริหารงานทั่วไป ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 4650122 437877

56 นาง ธมณวรรณ เสนะพันธ หัวหนาฝายนโยบายและแผน อบต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 6671007 173421

57 น.ส. ศศิธร บัวทอง หัวหนาสํานักปลัด อบต. ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 6670513 61066

58 นาย สําเร็จ เหล็กประสุข หัวหนาสํานักปลัด อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 6670510 429914

59 นาย กิตติคุณ เหลาสีนาท หัวหนาฝายปกครอง ทต. โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 5440301 1178

60 นาง ปรินดา รักษมณี หัวหนาฝายนโยบายและแผน ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 4440102 163122
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61 น.ส. จิตรี สิริขจรคุณ หัวหนาสํานักปลัด ทต. กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 5490403 28049

62 นาง นวลละออง สิมาตา นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 437287

63 พ.จ.อ. บุญเลิศ คนหาญ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 159455

64 นาง พัชนี คนหาญ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 72394

65 นาง จุฑามาศ สวนจันทร หัวหนาสํานักปลัด อบต. จะกวะ รามัน ยะลา 6950606 29142

66 น.ส. ตวนกษมา กูโน นักบริหารงานทั่วไป อบต. ละแอ ยะหา ยะลา 6950503 144297

67 น.ส. นงพะงา ไชยลํายา หัวหนาสํานักปลัด อบต. เนินงาม รามัน ยะลา 6950611 29222

68 นาย สุรสิทธิ์ ธรรมเริง หัวหนาสํานักปลัด ทต. หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด 5450902 30618

69 น.ส. อรุณณี ศรีมงคล หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 5451601 30760

70 น.ส. เกษร หนูดํา นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2160101 162938

71 จ.ส.อ. ภัทรพล ยอดดําเนิน นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160121 436999

72 น.ส. สุกัลยา ยอดพยุง หัวหนาสํานักปลัด อบต. ศิลาทิพย ชัยบาดาล ลพบุรี 6160415 162939

73 น.ส. สุรีรัตน หงสทอง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2160101 165761

74 นาย วัลลภ เรืองขํา นักบริหารงานทั่วไป ทต. หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง 5521201 163918

75 นาย สรัล จักรกาศ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน 5510602 134747

76 นาง ภัทราภรณ ศิริเทศ หัวหนาฝายปกครอง ทต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 5330802 360206

77 น.ส. วิชุณี พิกําพล หัวหนาสํานักปลัด อบต. เปยน สะบายอย สงขลา 6900610 394725

78 นาย โชติชัย มากู ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 5740105 161972

79 น.ส. อรามศรี แสนกรุณา หัวหนาสํานักปลัด อบต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 6270302 40135

80 น.ส. จิดาภา พลมณี หัวหนาสํานักปลัด อบต. ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี 6191102 423632

81 นาง อัญชิสา พันธวงษ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี 5190303 73348

82 น.ส. ทิพวรรณ ประกิจ หัวหนาฝายอํานวยการ ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4640501 73403

83 น.ส. ปยชนก สุดมุข นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101 437880

84 นาย ศุภวัฒน ตรีพงศ หัวหนาฝายติดตามประเมินผล อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 2840101 163475

85 นาง ศุภานัน อาขารักษ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 2840101 160512

86 นาย สุธรรม แกวสีขาว หัวหนาสํานักปลัด อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี 6841402 17280

87 นาง ไพรจิตรา สัตยใสย หัวหนาสํานักปลัด ทต. บุแกรง จอมพระ สุรินทร 5320401 73609

88 น.ส. วิมล สืบสันต หัวหนาสํานักปลัด อบต. บานไทร ปราสาท สุรินทร 6320516 43756

89 นาง สุพันธ นโรปการณ หัวหนาสํานักปลัด อบต. ตระเปยงเตีย ลําดวน สุรินทร 6321104 43294

90 นาง ปภา วงษใสย หัวหนาสํานักปลัด ทต. นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 5390503 1555



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รหัสหลักสูตร 309069 รุน 69 ระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 นาง รัตติกร เชื้อแสดง หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 5390402 419888

92 นาง อุไร โสภาศรี หัวหนาสํานักปลัด อบต. นาคําไฮ เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 6390108 45262

93 นาย ดําริ ลอยหา นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 2370101 438091

94 นาย วรวิทย บุญประสพ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 2370101 437764

95 นาง จินตนา สวัสดิไชย หัวหนาสํานักปลัด อบต. บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี 6411805 423728

96 น.ส. พูนทรัพย ศรีสุนาครัว หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3410102 195629

97 นาย ไพโรจน คํากันหา หัวหนาฝายปกครอง ทต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี 5410204 181980

98 น.ส. บุหงา ดังกอง นักบริหารงานทั่วไป อบต. รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถ 6530309 438409

99 น.ส. เกษราภรณ โพธิ์ขาว หัวหนาสํานักปลัด อบต. นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 6340711 16345

100 น.ส. ดวงจิตร ขันธวัตร หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี 5340901 162716

101 จ.อ. ประสิทธิ์ พูลเพ่ิม นักบริหารงานทั่วไป อบต. กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 6343001 195884

102 นาง รุงอุบล แรงรายบุญ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 397860

103 นาง สุจิตรา จองโพธิ์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 52958



 

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร รุน

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ตําแหนงผูเขารับการ

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 

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

: 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 

: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ฝกอบรม : 

สาขา 

วันที ่

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม 

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศัพท ผูนําฝาก 

นักบริหารงานทั่วไป 

นักบริหารงานทั่วไป 

69 

 

 

 

 

  

0 6 9 3 0 9 

33,200.00 บาท 

สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน 
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...... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชนRef. No.3 : 

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

จํานวนเงินคาเขารวม 33,200.00 บาท........................................................................................................................................

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

(สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

             

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทรที่ 22 มกราคม 2561 



 

 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป รุนท่ี 69 
๑. รายงานตัวในวันอาทิตยที่ 4 กุมภาพันธ ๒๕๖1 ตั้งแตเวลา 14.00 น – 16.00 น. และ

ปฐมนิเทศ เวลา 16.00 – 18.00 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) พรอมหนังสือ
สงตัวจากตนสังกัด และสําเนาการชําระเงิน 

๒. การแตงกาย 
1) วันรายงานตัวและวันอบรม (ชุดนักศึกษา) 

                 -  ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
                 -  หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 

2) วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว  
            3)  ชุดออกกําลังกาย   
                 -  เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
              -  กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 

-  รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว       
3. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

4. ของใชท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   
          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมท่ีแนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ รหัส 

อปท. สําหรับฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช 

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน            

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ : ๑. ไมอนุญาตใหนําบุคคลภายนอก(ที่ไมเกี่ยวของกับการอบรม)เขาหองพักโดยเด็ดขาด 

                ๒. ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีด 

                  ไวบริการแลว)  

               ๓. ขอใหเดินทางมาถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตามที่กําหนด 





โรงกษาปณ์


