
 
ที่  อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม)/ ว ๑๒๖      ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศลิปำกร

       ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิง่ชัน 
        กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

                                                              ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๖ 
 

เร่ือง     แจ้งรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
  หลักสูตร “เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงิน สวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำย 
  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ”  รุ่นที่ ๓ 
เรียน    
 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รำยช่ือและก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
   หลักสตูร “เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงินสวสัดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบิกจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ”  รุ่นที่ ๓ 
  ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ” รุ่นท่ี ๓ ระหว่ำงวันท่ี ๓๑ มีนำคม 
– ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและ
อำหำรเย็น)  
  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ได้คัดเลือก ...............................  ต ำแหน่ง.............................                  
สังกัด........................  เข้ำรับกำรฝึกอบรมในรุ่นดังกล่ำว จึงขอควำมร่วมมือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกด ำเนินกำร ดังนี้   ๑)  แจ้งผู้เข้ำร้บ
กำรฝึกอบรมแต่งกำยสุภำพ ไปรำยงำนตัวในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   ๒)  กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)                  
โดยสำมำรถช ำระเป็นเงินสดในวันรำยงำนตัว ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยงระหว่ำงกำรเดินทำงไป – กลับจำก
บ้ำนพักถึงสถำนท่ีฝึกอบรม ให้เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินวงเงินท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
   อนึ่ ง  รำย ช่ือและก ำหนดกำรฝึ กอบรม ใน โครงกำรดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น  ส ำมำรถตรวจสอบ ได้ ที่ 
www.thailocalsu.com  และสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ 
 

    จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
    

          
     (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนม)ี 

                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
              ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 
 
 
 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศลิปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘   



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด
1 นางสาว ธิดารัตน์ สุขเขตต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
2 นางสาว พิลารักษ์ แสนฝ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
3 นาง อารยา ชลประคอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
4 นางสาว สโรชา กาญจนบริรักษ์ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
5 นาย ภาสกร ม้าสดร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร
6 ว่าท่ีร้อยโท รัฐพล ชาวสี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว นิรินตรา อ่อนหวาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
8 นางสาว รัชดาพร หงษ์ประชา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
9 นางสาว กฤติยา สุบรรณภาส ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
10 นาย วัฒนา ขันธิโชติ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
11 นางสาว เอมิกา อภิชาติวรนันท์ เจ้าหน้าท่ีพนักงานสัมพันธ์อาวุโส บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
12 นางสาว ภัทรีญา เอ่ียมครอง เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ. ท. จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
13 นางสาว จุฑาทิพย์  จ านงค์หาญ  เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
14 นางสาว กษิรา สถิตย์ธ ารงกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชีช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
15 นางสาว พรพรรณ แซ่เอ๊ียว พนักงานพิมพ์ ส.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
16 นางสาว กฤษณา ทองค า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตาก
17 นางสาว สวรส ทาหว่างกัน นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตาก
18 นางสาว ปภาดา ชวพัฒนโยธา นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นครพนม
19 นาง แว่นแก้ว สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นครพนม
20 นาง ศิริพร เดชาจิรสิน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นครพนม

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร“เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน

ระหว่ำงวันท่ี 31 มีนำคม – 1 เมษำยน พ.ศ.2566   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ” รุ่นท่ี 3



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร“เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน

ระหว่ำงวันท่ี 31 มีนำคม – 1 เมษำยน พ.ศ.2566   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ” รุ่นท่ี 3

21 นางสาว นฤมล ทองอร่าม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
22 นางสาว บุษรา ค าจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
23 นางสาว จันจิรา เมฆาวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
24 นางสาว สุพิชญ์มญช์ุ ใจรังษี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
25 นางสาว จิตรลดา วัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
26 นางสาว ธัญญวดี ปาปะเถ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
27 นางสาว นงค์นุช โสรมรรค นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
28 นางสาว พัศญา กรรณวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
29 นางสาว สุภาพร บุญอาจ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
30 นางสาว ณภัชชา ทรายเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
31 นางสาว ปราณี อยู่ย้ิม นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
32 นางสาว นวนตอง สุค า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
33 นาง มาริสา ชินวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

34 นางสาว ศศิธร สุวรรณทัศน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

35 นาง นงค์น้อย อ่อนแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง
36 นางสาว นงลักษณ์ รักเล่ง นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง
37 นาย อรรถพล อ่างค า พลังงานจังหวัดแพร่ ส านักงานพลังงานจังหวัดแพร่ แพร่
38 นางสาว นิศรา เชยรัมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
39 นางสาว ยุภาพร รัตนวงศวัตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
40 นางสาว กมลรัตน์ สีหาบุญทอง ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร“เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน

ระหว่ำงวันท่ี 31 มีนำคม – 1 เมษำยน พ.ศ.2566   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ” รุ่นท่ี 3

41 นางสาว กาญจนาพร ทองยศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
42 นาย ธนาวัฒน์ ชนะมาร ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
43 นางสาว ปรียาภรณ์ แสงปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
44 นางสาว รุจิราภรณ์ บัวค า ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
45 นาย ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
46 นาง กุลจิตร อ านวยสินสิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี ราชบุรี
47 นางสาว ยุพา บุตรเล็ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี ราชบุรี
48 นาง บุญฐิตา ศรีภา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
49 นางสาว กฤตติกา ภายสูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
50 นางสาว ชญาภา ม่ันเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
51 นางสาว อุบลรัตน์ มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
52 นางสาว นาตาชา ไกรเชนทร์ เจ้าหน้าท่ีประกันสังคม 2 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
53 นางสาว สิราภรณ์ สุขด า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
54 นางสาว ภัทรา ลือนาม ครู โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์
55 นาง รัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุล ครู โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์



   
 
 
 

ก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ”  รุ่นที่ ๓ 
ระหว่ำงวันที่ ๓๑ มีนำคม – ๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

โดย  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖                     
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ ฯ” 
 โดย อาจารย์เสกสรรค์ พหลเวชช์ 
            (นิติกรเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน     
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล” 

(ระเบียบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้านฯลฯ) 
โดย  นิติกรช านาญการ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง 

          โดย อาจารย์รชตะ  อุ่นสุข   
     (ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายด้านสวัสดิการ 
     รักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง)     

วันเสำร์ที่ ๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖       
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงช่ือเข้ำห้องเรียน  
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     ในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว” 

      โดย  อาจารย์พรทิพย์  พวงคุ้ม   
   (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหาร 
   ค่าใช้จ่าย กรมบัญชีกลาง) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน      
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ 

การประชุมระหว่างประเทศ กรณีศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม” 
         โดย  อำจำรย์วรำภรณ์ ถำเหง่ำ 
             (นิติกร กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 
   กรมบัญชีกลาง) 

  ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.        พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 
..................................................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ ๑. ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์  
  ๒. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
  ๓. รับประทำนอำหำรว่ำง  รอบเช้ำ เวลำ  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.   
     รอบบ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
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