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โครงการฝกอบรม เดือน  พฤษภาคม - กันยายน  2551  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
1 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่ 4 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 12 - 16 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

2 หลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน รุนที่ 2 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 12 - 16 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จาํนวน 80 คน (5 วัน)

โครงการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2551 3 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม) คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 12 - 16 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.

จํานวน 80 คน (5 วัน)

4 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่  5 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 19 - 23 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

5 หลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน รุนที่ 3 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 19 - 23 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จาํนวน 80 คน (5 วัน)

6 หลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท. รุนที่ 2 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 19 - 23 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)
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โครงการฝกอบรม เดือน  พฤษภาคม - กันยายน  2551  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
7 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่ 6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 26 - 30 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

8 หลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน รุนที่  4 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 26 - 30 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จาํนวน 80 คน (5 วัน)

9 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ รุนที่  2 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 26 - 30 พ.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน ( 5 วัน)

10 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่  7 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 2 - 6 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

11 หลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน รุนที่  5 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 2 - 6 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จาํนวน 80 คน (5 วัน)

12 หลักสูตรการสรางงานนําเสนอ (Presentation) รุนที่  6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ดวย   Microsoft Power Point 2 - 6 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)
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โครงการฝกอบรม เดือน  พฤษภาคม - กันยายน  2551  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
13 หลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท. รุนที่  3 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน

คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 16 - 20 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

14 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ การวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่  7 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(การวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน) 16 - 20 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)

15 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ รุนที่  2 บุคลากรของ อปท. ผูมีพื้นความรูในโปรแกรม  Autocad หรือ
การออกแบบกอสราง (Autocad for  Window )ขั้นสูง 16 - 20 มิ.ย.2551 หรือผานหลักสูตร  Autocad ขั้นพื้นฐานมากอน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

16 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่  8 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 23 - 27 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

17 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่  7 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 23 - 27 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จาํนวน 80 คน (5 วัน)

18 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ รุนที่  3 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 23 - 27 มิ.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน ( 5 วัน)
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หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
19 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่  9 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน

คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 30 มิ.ย.- 4 ก.ค.2551สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

20 หลักสูตรการสรางตารางคํานวณ รุนทิ่  6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ดวยโปรแกรม Microsoft Office Excel 30 มิ.ย.- 4 ก.ค.2551สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)

21 หลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท. รุนที่  4 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 30 มิ.ย.- 4 ก.ค.2551สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

22 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่  8 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 7 - 11 ก.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

23 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ การวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่  8 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(การวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน) 7 - 11 ก.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)

24 หลักสูตรการสรางงานนําเสนอ (Presentation) รุนที่  7 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ดวย   Microsoft Power Point 7 - 11 ก.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)
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หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
25 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ การออกแบบกอสราง รุนที่  5 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน

(Autocad for Window) ขั้นพื้นฐาน 21  - 25 ก.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)

26 หลักสูตรการใชงานระบบปฏิบัติการ Window XP รุนที่  5 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 21  - 25 ก.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

27 หลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน รุนที่  6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 21  - 25 ก.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จาํนวน 80 คน (5 วัน)

28 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่  10 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 28 ก.ค.-1 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

29 หลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท. รุนที่  5 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 28 ก.ค.-1 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

30 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ การวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่  9 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(การวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน) 28 ก.ค.-1 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)
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หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
31 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 9 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน

คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 4 - 8 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

32 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่  11 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 4 - 8 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

33 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ รุนที่  4 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 4 - 8 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน ( 5 วัน)

34 หลักสูตรการสรางตารางคํานวณ รุนที่  7 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ดวยโปรแกรม Microsoft Office Excel 18 - 22 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)

35 หลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน รุนที่  7 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 18 - 22 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

36 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ การวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่  10 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(การวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน) 18 - 22 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)
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หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
37 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 10 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน

คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 25 - 29 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

38 หลักสูตรการสรางงานนําเสนอ (Presentation) รุนที่  8 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ดวย   Microsoft Power Point 25 - 29 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)

39 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ การออกแบบกอสราง รุนที่  6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(Autocad for Window) ขั้นพื้นฐาน 25 - 29 ส.ค.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จาํนวน 80 คน (5 วัน)

40 หลักสูตรการใชงานระบบปฏิบัติการ Window XP รุนที่  6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 1 - 5 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

41 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ รุนที่  5 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 1 - 5 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน ( 5 วัน)

42 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่  12 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 1 - 5 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)
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หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
43 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ การวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่  11 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน

(การวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน) 15 - 19 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)

44 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ รุนที่  2 บุคลากรของ อปท. ผูมีพื้นความรูในโปรแกรม  Autocad หรือ
การออกแบบกอสราง (Autocad for  Window )ขั้นสูง 15 - 19 ก.ย.2551 หรือผานหลักสูตร  Autocad ขั้นพื้นฐานมากอน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

45 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่  11 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 15 - 19 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

46 หลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท. รุนที่  6 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 22 - 26 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

47 หลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน รุนที่  8 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท 22 - 26 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
จํานวน 80 คน (5 วัน)

48 หลักสูตรการสรางตารางคํานวณ รุนที่  8 บุคลากรของ อปท. ผูมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ดวยโปรแกรม Microsoft Office Excel 22 - 26 ก.ย.2551 สถานที่ฝกอบรม  โรงแรมชาลีนา ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กทม.
คาลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
จํานวน 80 คน (5 วัน)
ขั้นตอนการสมัคร  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร แลวสงไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย
                                       ถนนรังสิต - นครนายก อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110   
                                   2. ตรวจสอบรายชื่อผูไดรับคัดเลือกจาก www.thailocaladmin.go.th ชองขอมูลขาวสารและขาวฝกอบรม


