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๑ นาย วรพจน์ มีสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบรีุ 6710511 399017

๒ นาย ทศพร บริบูรณ์ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หัวนาคํา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460703 27291

๓ นาง เกษร น้อยแสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ซํายาง สีชมพู ขอนแก่น 6400607 5825

๔ วา่ที่ร.ท. วิทยาคม ลาปราม รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 5401102 7065

๕ นาย สัญชาย ดีมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. วังแสง ชนบท ขอนแก่น 6401803 390682

๖ นาย ธีระศักด์ิ ศรีวจิารณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. กระแจะ นายายอาม จันทบุรี 6220902 7519

๗ นาง ลักขณา เผือกพิบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 6240802 8191

๘ นาง สุวรรณา คําแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 6240805 8498

๙ นาย สาโรช ทัพมี รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 5201103 74110

๑๐ นาง ฐิตินันท์ นิลสนธิ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. มโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท 5180204 393618

๑๑ น.ส. พรรษมนต์ ธนาศิริทพิานนท์ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ดอนกํา สรรคบุรี ชัยนาท 5180507 9177

๑๒ นาย นิพล สวยงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ผางาม เวียงชัย เชียงราย 6570206 10975

๑๓ นาย ธรรมรัฐ จารุสวัสด์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 6501802 413900

๑๔ นาย กิตติธร คําสวัสด์ิ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. นาหว้า นาหว้า นครพนม 5480901 413335

๑๕ นาง ทยิดา ยันตะบษุย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. นางัว บ้านแพง นครพนม 6480404 17753

๑๖ ว่าที่ ร.ท. อนุพนธ์ นิตะโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 6480609 14782

๑๗ น.ส. กันยณัฐ พลอยอยู่ดี รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ปรุใหญ่ นครราชสีมา นครราชสีมา 5300109 411402

๑๘ นาง จิตนภา เลาหะนาคีวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 6301904 408019

๑๙ นาง ณปภา วาปีธรรม รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 5300205 15410

๒๐ นาง นงค์นุช เพยีรขุนทด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300816 159645

๒๑ นาง บัวชุม เปรมสระน้อย รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองบัววง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 5302902 190436

๒๒ น.ส. พาฝัน ศิลาพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 6300909 409978

๒๓ นาย ไพทูรย์ ปันยาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 6301408 15372

๒๔ จ.ส.ต. วีระ สิงห์สระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา 6301418 231622

๒๕ นาง สุประวีณ์ จิ๋วน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 6301710 16226

๒๖ นาย สุวโรจน์ ศรีลักษณ์รัตน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 6301108 16319

๒๗ นาย อาทิช วรรณพงษ์ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 5301701 371168

๒๘ นาย อําพล โทษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 6301902 15418

๒๙ น.ส. กรรณิการ์ รณศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. กรุงหยัน ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 6801102 164919

๓๐ นาย ชาตรี ชูขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 6800408 141288

   รายชือ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รหัสหลักสูตร ๓๐๓๐๗๒ รุ่นที ่๗๒ ระหว่างวันที ่๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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๓๑ นาย นรินทร์ เหลือสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800709 17498

๓๒ นาย ประพันธ์ พรหมเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 6801003 411615

๓๓ น.ส. วาสนา พิบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 6800408 17496

๓๔ นาย สุพจน์ ฤทธิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800705 413429

๓๕ นาย กฤษฎา เกษมญาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 6601301 77036

๓๖ นาง เพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 6600310 17608

๓๗ นาย ธรรมศักด์ิ เสือนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บางกร่าง นนทบุรี นนทบุรี 6120105 17974

๓๘ นาง กาญจนา ฟูบินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. นาทะนุง นาหมื่น น่าน 6551002 18965

๓๙ นาย ปรเมศร์ จําเริญกจิไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ผาทอง ท่าวังผา น่าน 6550609 19055

๔๐ น.ส. พิกุล อภินันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 6310208 19442

๔๑ นาย ไพฑูลย์ ปัญญาเดชานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 6310312 20839

๔๒ น.ส. สุวรรณี จันทร์โท รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310904 247207

๔๓ นาย ภานุวัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. กบินทร์ กบนิทร์บรีุ ปราจีนบุรี 5250203 412694

๔๔ นาย นิรุตต์ิ โกมลวานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยธุยา 6141004 22568

๔๕ นาง นงลักษ์ อํามาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ปุาสัก ภูซาง พะเยา 6560804 23457

๔๖ นาง ขวัญใจ ไชยูปถัมภ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บ้านบุง่ พิจิตร พิจิตร 6660107 142083

๔๗ นาย ถามพัฒน์ นุชท่าโพ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 6661004 391144

๔๘ นาย ยรรยงค์ สุวรรณพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ดงกลาง พิจิตร พิจิตร 6660112 24461

๔๙ น.ส. อําพันธ์ อําพันพงษ์ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ดงปุาคํา พิจิตร พิจิตร 5660106 413759

๕๐ นาง บุญน้อง พรหมสาส์น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี 6760404 414344

๕๑ ส.ต.ท.หญิง พีรภาว์ อุทัยพิบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หว้ยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 6760407 25539

๕๒ น.ส. ภัสสร นิลมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ต้นมะพร้าว เพชรบุรี เพชรบุรี 6760122 589

๕๓ นาย ศรีเพชร อินพันทัง รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หัวสะพาน เพชรบุรี เพชรบุรี 5760103 414082

๕๔ นาย ปริญญา เทียมแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ทุง่แค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ 6540804 142300

๕๕ นาย ภาณุวัฒน์ คํามีสว่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 6540207 165518

๕๖ น.ส. จันทิมา สุคําภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440809 414658

๕๗ นาง จิราพร ดาวยันต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 6440503 6686

๕๘ นาย ชวลิต ศรีสารคาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 6441005 161022

๕๙ นาย ชัชวาลย์ พัฒยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั อบต. เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 6440703 26775

๖๐ นาง ปิน่เพชร สาทองขาว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 6441107 27797
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๖๑ น.ส. มธุรส พุม่พวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 6440614 393186

๖๒ นาย รักชาติ นาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 6440904 26814

๖๓ นาย วันชัย มะเสนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ลาดพัฒนา มหาสารคาม มหาสารคาม 6440107 27447

๖๔ นาง สมจิตร บุญศร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 6440711 27859

๖๕ ส.อ. สยาม ภหูนองโอง รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 5440501 409091

๖๖ ส.ต.ต. ยุทธนา อาจวิชัย ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 5490703 28177

๖๗ นาย ทนงศักด์ิ รังษีสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร 6350809 28715

๖๘ นาย ประสิทธิ์ พันธ์ภักด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. คําไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 6350903 28714

๖๙ นาย มงคล ผลไม้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 6350608 28959

๗๐ ส.อ. ปิติพงษ์ วิเศษวงษา รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 5451901 311322

๗๑ น.ส. วิชญาพร อักษรวิลัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 6450910 161438

๗๒ น.ส. สายรุ้ง มูลศรีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450307 161437

๗๓ นาง สกาวเดือน ยอดธรรม รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 5700901 413744

๗๔ นาง อุษา ธรรมจักร รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี 5700404 55874

๗๕ นาย กมล คนมั่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี 6161006 142846

๗๖ นาย สุภาพ แก้วประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 6160405 375141

๗๗ นาย เปรมมินทร์ เทพอาจ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. วังดิน ล้ี ลําพูน 5510402 72831

๗๘ นาง มะลิวรรณ โฮมประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ท่าศาลา ภูเรือ เลย 6420702 360947

๗๙ นาย วรเชฏฐา ทองปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331302 34359

๘๐ น.ส. วาสนา กิ่มเกล้ียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330306 48598

๘๑ นาย กานตพงศ์ อึ้งพสิษฐ์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 6471705 392716

๘๒ นาย รุ่งโรจน์ สุวรรณะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ทุง่ใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 6901111 371323

๘๓ นาย โฆษิต เซ่งเข็ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. แป-ระ ท่าแพ สตูล 6910402 39017

๘๔ จ.อ. ไพฑูรย์ อ่อนศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 6190315 413157

๘๕ น.ส. มาลี พรรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองโน สระบุรี สระบุรี 6190110 143424

๘๖ นาย ภานุพงษ์ พิศรูป รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. โพกรวม สิงห์บุรี สิงห์บุรี 6170107 413473

๘๗ นาง กัณฐิกา เกษรน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 6640710 41657

๘๘ นาย สมชาย เดือนเพ็ญ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 5640702 414490

๘๙ นาย ดลวัส สังวาลเดช ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ท่าระหัด สุพรรณบุรี สุพรรณบรีุ 5720106 41945

๙๐ นาง อณัญญา อินทร์สุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบรีุ 6721003 413871



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. รหัสประจ าตัว

   รายชือ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รหัสหลักสูตร ๓๐๓๐๗๒ รุ่นที ่๗๒ ระหว่างวันที ่๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๙๑ นาง กฤษณา หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 6840303 413414

๙๒ นาย จเร ใยฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840604 43027

๙๓ น.ส. วิลาสินี หมื่นหนู รองปลัดเทศบาลตําบล อบต. ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840606 413331

๙๔ นาง ขวัญบงกช แก้วดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. สําเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 6321305 43992

๙๕ นาย วีระ สายลุน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320908 43414

๙๖ น.ส. วัชรินทร หาญเชิงชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 6390413 45523

๙๗ น.ส. อัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ปุาไม้งาม หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 6390114 45419

๙๘ จ.อ. จําลอง บํารุงญาติ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. เกษไชโย ไชโย อ่างทอง 5150201 143895

๙๙ นาย ธนชัย ทองเสริม รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 5370701 393365

๑๐๐ ว่าที่พ.ต. ทองเสริม พูนเทกอง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ลําพันชาด วังสามหมอ อุดรธานี 5411003 414396

๑๐๑ น.ส. ปรวรรณ สีคํา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 6411713 45373

๑๐๒ นาย ภิญโญ ภวภตูานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 6411112 47379

๑๐๓ ส.อ. อํานาจ ประดับศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. นากว้าง อุดรธานี อุดรธานี 6410114 413574

๑๐๔ น.ส. ศิริลักษณ์ พรคง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ทุง่นางาม ลานสัก อุทัยธานี 6610706 413625

๑๐๕ น.ส. สายบัว เกิดดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ระบํา ลานสัก อุทัยธานี 6610705 413623

๑๐๖ น.ส. กฤษณี งามเจริญ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. บุง่มะแลง สวา่งวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 5343204 161360

๑๐๗ น.ส. กิรณา สบายใจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. โคกสว่าง สําโรง อุบลราชธานี 6342203 49684

๑๐๘ น.ส. ขนิษฐา ปาทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. แก่งเค็ง กุดข้าวปุนู อุบลราชธานี 6341203 48277

๑๐๙ นาย ปิยพัฒน์ วิทยาขาว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ค้อน้อย สําโรง อุบลราชธานี 6342202 49982

๑๑๐ นาง พริกไทย ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. กุดข้าวปุนู กุดข้าวปุนู อุบลราชธานี 5341201 163285

๑๑๑ น.ส. วันวิสาข์ ศรีแสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340418 49110

๑๑๒ จ.ส.อ. อุดม วรรณพราหมณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. โคกชําแระ ทุง่ศรีอุดม อุบลราชธานี 6342601 48739

 หมายเหตุ  รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่๗๒
 อาจมีการเปล่ียนแปลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุณาโทรแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบภายในก่อนวันจันทร์ที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม นายวินัย สาดฟัก โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาแล๊ะ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒



การเตรียมตวัเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ – ๙.๐๐ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว         
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก  อปท. และรูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน  ๑ รูป เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติ 
๒.การแต่งกาย 

     ๒.๑ ชุดเรียน 
๑)  วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
๒)  กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของอปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด าใส่ในวัน             

                รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
       ๓)  ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่าใส่ในวันอังคาร -          
                วันศุกร ์
       ๔)  หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่าใส่ในวันอังคาร-  
                วันศุกร ์
  ๕) เตรียมเนคไท สีเข้มมาด้วย 
     ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
                   ๑)  เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
                ๒)  กางเกงวอร์มสีด า หรือสีกรมท่า ขายาว อย่างน้อย ๒ ตัว 
                ๓)  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินจัดให้ 

๑)  กระเป๋าเอกสาร  ๑   ใบ 
๒)  ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร                           

การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีผ่านทางการ

ให้บริการ (Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ          
 ส าหรับ 
(Ref.No.๑) ให้ใส่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
(Ref.No.๒) ให้ใส่  รหสัหน่วยงาน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th คอลัมน์

บริการ อปท. หรือ   รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม                                                                                                                                                                                        
(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวสิบสามหลักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

และให้ใช้แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทน
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

http://www.lpdi.go.th/
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