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ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาง ปวริศา นัยนันท เจาพนักงานธุรการ ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี 4710501

2 น.ส. ศิวภรณ พรวิศณุกูล เจาพนักงานธุรการ อบต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี 6710304

3 นาย เอกสิทธิ์ วงศชุมพันธ เจาพนักงานธุรการ ทต. วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี 5710606

4 น.ส. นุศรา ภูบรรสุข เจาพนักงานธุรการ ทต. เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ 5460706

5 นาย วัชรินทร พิมล เจาพนักงานธุรการ ทต. หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ 5460308

6 นาง กรรณิกา แสนบุตร เจาพนักงานธุรการ ทต. ลําน้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน 5400705

7 นาย กิตติชาติ จันทะสอน เจาพนักงานธุรการ ทต. วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน 5400602

8 พ.จ.อ. วีระวุธ ปะสังติโย เจาพนักงานธุรการ ทต. โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน 5400408

9 น.ส. รุจิรา คํารอด เจาพนักงานธุรการ ทต. แสลง เมือง จันทบุรี 5220105

10 น.ส. ธนพร สุขากรณ เจาพนักงานธุรการ ทต. เสม็ด เมือง ชลบุรี 5200904

11 นาย เกรียงไกร วิจิตรบรรจง เจาพนักงานธุรการ ทต. เสม็ด เมือง ชลบุรี 5200112

12 น.ส. วันวิสาข เทียมสม เจาพนักงานธุรการ ทต. เสม็ด เมือง ชลบุรี 5200112

13 น.ส. ลาวัลย วิมลเศรษฐ เจาพนักงานธุรการ อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท 2180101

14 นาง อัญจิดา สดาพงษ เจาพนักงานธุรการ อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท 2180101

15 น.ส. ภัทรลภา บุพโต เจาพนักงานธุรการ อบต. หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ 6361504

16 นาง รจนา ตอทรัพย เจาพนักงานธุรการ ทต. หวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 5360803

17 นาย อมรพันธุ เปลงงูเหลือม เจาพนักงานธุรการ ทต. บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 5360403

18 นาง เอมอร สนิทไทย เจาพนักงานธุรการ อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ 6360307

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการอบรม

หลักสูตร เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 98  

ระหวางวันที่  23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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19 นาง เขมจิรา แกวสวี เจาพนักงานธุรการ อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร 6860803

20 น.ส. ชัณญานุช แนบชิด เจาพนักงานธุรการ อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย 2570101

21 น.ส. ภัทรานิษฐ ศิริวรรณะสถาน เจาพนักงานธุรการ อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย 2570101

22 น.ส. วิจิตรา หมื่นโฮง เจาพนักงานธุรการ อบต. แมขาวตม เมือง เชียงราย 6570113

23 น.ส. วิลาวัลย ตากาศ เจาพนักงานธุรการ ทต. หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม 5502102

24 นาง ดวงฤดี มีสุข เจาพนักงานธุรการ อบต. ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง 6920304

25 น.ส. ณัฐฐิณี โอสถพรหมมา เจาพนักงานธุรการ อบต. หวยดวน ดอนตูม นครปฐม 6730407

26 นาง ขนิษฐา เรียนวาที เจาพนักงานธุรการ อบต. ดอนใหญ คง นครราชสีมา 6300411

27 นาย เริงรุจ สุขะตุงคะ เจาพนักงานธุรการ อบต. โตนด โนนสูง นครราชสีมา 6301014

28 นาง ฐาปนัท จันทอง เจาพนักงานธุรการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 2800101

29 นาย ทนง คุณาธิป เจาพนักงานธุรการ ทน. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 3800102

30 น.ส. อรอนงค แกวขุนราม เจาพนักงานธุรการ อบต. วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800709

31 น.ส. อภิรดี ทองเสริม เจาพนักงานธุรการ อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 6120505

32 น.ส. ธัญชนก โรงคํา เจาพนักงานธุรการ อบจ. นาน เมือง นาน 2550101

33 จ.ส.ต. ฐปนนท สมบัติบุญสวน เจาพนักงานธุรการ ทต. ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ 5380401

34 นาย บัณฑิตย คุณแสน เจาพนักงานธุรการ ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย 5311101

35 น.ส. เรณุภา ตระกูลพันธ เจาพนักงานธุรการ อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี 2250101

36 น.ส. สุพิศ วรรณทวี เจาพนักงานธุรการ อบต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 6250703
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37 น.ส. ฐวมลวรรณ ผองทิพย เจาพนักงานธุรการ ทต. บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140604

38 นาง ชญาดา ตนสิริชัย เจาพนักงานธุรการ อบต. คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา 6141602

39 น.ส. รัตนา มีไชโย เจาพนักงานธุรการ ทต. สามงาม สามงาม พิจิตร 5660702

40 น.ส. กฤตยา พรมอินทร เจาพนักงานธุรการ อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก 2650101

41 น.ส. สุภารัตน พุมพันธุฆอง เจาพนักงานธุรการ อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก 2650101

42 น.ส. ธัญญาพร ไทยเอื้อ เจาพนักงานธุรการ อบต. ทาแรงออก บานแหลม เพชรบุรี 6760708

43 นาย กฤษณพล พรรณศิลป เจาพนักงานธุรการ ทต. วาปปทุม วาปปทุม มหาสารคาม 5440901

44 น.ส. เสาวณี ดวงคําพิละ เจาพนักงานธุรการ อบต. แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440303

45 นาง สุภาวดี เสาะแสวง เจาพนักงานธุรการ ทต. สวาท เลิงนกทา ยโสธร 5350810

46 นาง อุษา แสนคุม เจาพนักงานธุรการ อบต. ลําเลียง กระบุรี ระนอง 6850408

47 น.ส. ญาณัช ตันจงเฮง เจาพนักงานธุรการ อบจ. ระยอง เมือง ระยอง 2210101

48 น.ส. ทิวาพร ปสเสนะ เจาพนักงานธุรการ อบจ. ระยอง เมือง ระยอง 2210101

49 น.ส. ธนธรณ ชิดญาติ เจาพนักงานธุรการ อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 6210603

50 น.ส. ไพจิตร หลาพรหม เจาพนักงานธุรการ อบจ. ระยอง เมือง ระยอง 2210101

51 น.ส. ภัทราพร บุญตาม เจาพนักงานธุรการ อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี 6700512

52 ส.อ. วัชรินทร ฉายแสง เจาพนักงานธุรการ อบต. บานบึง บานคา ราชบุรี 6701002

53 น.ส. ชุติมา รุงเรือง เจาพนักงานธุรการ อบต. โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160114

54 น.ส. วันเพ็ญ นาคะ เจาพนักงานธุรการ ทต. ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 5160204
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55 น.ส. ญัฏฐนันท เนียมรอด เจาพนักงานธุรการ ทต. ตนธงชัย เมือง ลําปาง 5520104

56 นาย ธนกร มั่นกันนาน เจาพนักงานธุรการ ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง 5520901

57 นาง สนธยา ตะวงศษา เจาพนักงานธุรการ อบต. เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 6521205

58 น.ส. กันยกร ชัยอักษร เจาพนักงานธุรการ อบต. บานเรือน ปาซาง ลําพูน 6510608

59 นาง วันเพ็ญ พานิชย เจาพนักงานธุรการ ทม. เลย เมืองเลย เลย 4420102

60 น.ส. เจษฎาพร สุภสาร เจาพนักงานธุรการ อบต. สําโรงปราสาท ปรางคกู ศรีสะเกษ 6330705

61 จ.ส.อ. ยิ่งพงษ ชูกลิ่น เจาพนักงานธุรการ อบต. พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330807

62 นาง ศศิพิมพ ทองพิละ เจาพนักงานธุรการ อบต. เมืองหลวง หวยทับทัน ศรีสะเกษ 6331202

63 น.ส. วราพร โปรงจันทึก เจาพนักงานธุรการ ทต. พังโคนศรีจําปา พังโคน สกลนคร 5470502

64 นาง กณิการ พรหมจรรย เจาพนักงานธุรการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 3901101

65 นาง ณัฐพร อุนทรีจันทร เจาพนักงานธุรการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 3901101

66 น.ส. เพ็ญพิชชา เฉลิม เจาพนักงานธุรการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 3901101

67 นาง ปทมา มั่นทองคํา เจาพนักงานธุรการ อบต.
ในคลองบาง
ปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 6110504

68 นาง ณัฐชา ศรสงคราม เจาพนักงานธุรการ ทม. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม 4750102

69 น.ส. ทัศนีย นิลเพ็ชร เจาพนักงานธุรการ ทม. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม 4750102

70 น.ส. ธารทิพย สมบัติ เจาพนักงานธุรการ อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย 2640101

71 น.ส. บุญรุงสวาง กระแสร เจาพนักงานธุรการ อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย 2640101

72 น.ส. ศิญารัตน ธราพงศสันต เจาพนักงานธุรการ ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720203
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73 นาง ทัศนีย คงทอง เจาพนักงานธุรการ อบต. สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี 6841608

74 น.ส. ปยะวดี มณีฉาย เจาพนักงานธุรการ อบต. สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี 6841608

75 น.ส. รัตนา อักขราภรณ เจาพนักงานธุรการ อบต. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 6841711

76 น.ส. กาญจนา ทรงนาค เจาพนักงานธุรการ อบต. บานพลวง ปราสาท สุรินทร 6320509

77 นาง รุงนภา สิงคนิภา เจาพนักงานธุรการ ทต. กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร 5320601

78 นาย วิชิต อาจยิ่ง เจาพนักงานธุรการ ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร 4320102

79 น.ส. เสาวรัตน มัดทุรี เจาพนักงานธุรการ อบต. โคกยาง ปราสาท สุรินทร 6320512

80 น.ส. ดวงพร บุญใบ เจาพนักงานธุรการ อบต. โคกมวง โนนสัง หนองบัวลําภู 6390306

81 น.ส. น้ําฝน เกษสวาง เจาพนักงานธุรการ อบต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี 6410211

82 นาง เนตรนภางค กฤติศิริพันธ เจาพนักงานธุรการ ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี 3410102

83 น.ส. มิรินทร ปกสังคะเนย เจาพนักงานธุรการ อบต. โสมเยี่ยม น้ําโสม อุดรธานี 6411808

84 จ.ส.ต. วิสิทธิ์ มุกดามวง เจาพนักงานธุรการ ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี 3410102

85 น.ส. นันทภรณ ประพันธา เจาพนักงานธุรการ อบต. ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี 6340907

86 น.ส. นิดารัตน ฤทธิโร เจาพนักงานธุรการ ทน. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี 3340102

87 น.ส. สุธาสินี ประดิษฐ เจาพนักงานธุรการ อบต. สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341115



















 

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร รุนที่ 

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 ผูนํา

โทรศัพท ผูนํา

เจาพนักงานธุรการ   

เจาพนักงานธุรการ   
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20,000.00 บาท 

สองหมื่นบาทถวน 
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Ref. No.3 : (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) 

จํานวนเงินคาเขารวม 20,000.00 บาท........................................................................................................................................

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

(สองหมื่นบาทถวน) 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน 





 

 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ รุนท่ี 98 
๑. รายงานตัวในวันจันทรที่ 23 เมษายน ๒๕๖1 ตั้งแตเวลา 07.00 น - 09.00 น. โดยนําสําเนา

หลักฐานการชําระเงินและหนังสือสงตัวจากตนสังกัดมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนดไวในหนังสือโครงการฝกอบรม 

๒. การแตงกาย 
1) วันรายงานตัวพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว  
2) วันอบรม (ชุดนักศึกษา) 

                 -  ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
                 -  หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
            3)  ชุดออกกําลังกาย   
                 -  เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
              -  กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 

-  รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว   
หมายเหต ุ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการสงเสริมการแตงการดวยผาไทย/ผาพื้นถิ่น 
ทุกวันอังคารของสัปดาห จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถิ่น มาดวย (ถามี)     

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 พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 




