
ล าดบั
ค าน าหน้า
ชื่อ

ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด

1 นาง นันทิภา ภูสีนาค อบต. โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์

2 นาย พิชิต ศิลาพจน์ อบต. หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์

3 นาง เกณิกา ศรีธิราช ทต. เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย

4 น.ส. เยาวเรศ ค าพร อบต. เวียงห้าว พาน เชียงราย

5 น.ส. ศศิรินทร์ เทพสวรรค์ ทต. แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เชียงราย

6 น.ส. นิภาพร แสนบรรดิษฐ์ อบต. เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม

7 นาย เกียรติมา ทองดวง อบต. ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา

8 นาย ช านาญ วิเศษ อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

9 นาง วิไลพร วิไลกลาง ทต. ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา

10 จ.ส.อ.หญิง สุกัญญา ยวงทอง ทต. ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา

11 นาย สุรศักด์ิ สาแก้ว อบต. ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา

12 นาย เสกสรร ดอกสันเทียะ ทต. วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา

13 นาง เสาวลักษณ์ แก้วมะดัน ทต. ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา

14 นาง เดือนเพ็ญ ปันทา อบต. ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน

15 นาย ณรงเวทย์ แก้วสุริยา อบต. โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์

16 น.ส. ณัฐกานต์ ทิพย์นางรอง อบต. ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์

17 นาง พีรกานต์ คงสืบชาติ อบต. ลุมปุก๊ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

18 นาง เรณู เชียงรัมย์ อบต. สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์

19 นาง มาลัย พรหมรักษ์ ทต. ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

20 นาง สุชาดา อุดมวิชชากร ทต. เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

21 นาง พุทธรักษา สุทธิกุล อบต. หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

22 น.ส. วิชชุดา ศรีบัวสด อบต. บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา

23 นาง นงนุตร์ จับแสงจันทร์ อบต. บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

24 น.ส. ทัศนีย์ ไม้แก้ว ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี

25 นาง ทองสุข ปัญญาประสิทธิ์ อบต. ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์

26 นาง อาภาสินี สติมั่น อบต. นาจักร เมืองแพร่ แพร่

27 น.ส. จันทร์เพ็ญ อันทรง อบต. วังแสง แกด า มหาสารคาม

28 นาย ถนอม เค้ายา อบต. หนองโก บรบือ มหาสารคาม

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่20
ระหว่างวันที ่1 -26 ธ.ค. 2557 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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29 น.ส. ธวัลภัสร์ ตันติอมรรัตน์ อบต. บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม

30 นาง มนัสชนก วิเศษสมบัติ อบต. แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม

31 นาย ศิริพรรณ ศรีสร้อย อบต. บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร

32 น.ส. ภคมน อินทร์น้อย ทต. น้ าคอก เมืองระยอง ระยอง

33 น.ส. วัชรินทร์ บุญให้ อบต. ชากโดน แกลง ระยอง

34 นาย จิรทีปต์ ปาปะโป อบต. ตาดข่า หนองหิน เลย

35 นาย เจษฎา สอนพรหม ทต. เขาแก้ว เชียงคาน เลย

36 นาย นพคุณ สาไร อบต. โนนป่าซาง ผาขาว เลย

37 นาย กฤษธาดา ทองลือ อบต. หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

38 นาง จุฬาลักษณ์ นามเดช ทต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร

39 น.ส. นิตยา ผุยบัวค้อ ทม. วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

40 น.ส. สุกัญญา เรือนปัญจะ อบต. เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี

41 น.ส. ภัทรวรรณ จันทร์สุทา อบต. โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

42 นาง ดวงใจ ประเสริฐสังข์ อบต. นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย

43 นาง นิรามัย จันทร์ท ามา ทต. วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย

44 น.ส. ประนอม แสนบุญศิริ อบต. หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย

45 นาย กรกฎ มะโนสุข ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู

46 นาย ธวัชชัย อุปโคตร อบต. โนนขมิ้น เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

47 น.ส. พัชรี หมื่ปัญญา อบต. ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

48 น.ส. เยาวภา ปัจฉิมบุตร ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู

49 น.ส. รุ่งลาวัลย์ สุขใจ อบต. โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

50 น.ส. อัญญารัตน์ ไสยจรัญ ทม. หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

51 น.ส. ณฐพร โกมลศรี อบต. โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเส้ือสูท/แจ๊คเก๊ตสีดํา ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร์ 
                ๔) หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – วันศุกร์ 
                ๕) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
      ๒.๒ ชุดออกกําลังกาย 
                ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดํา หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การชําระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          สําหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. สําหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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