
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

การอบรมพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพ่ือรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

( PR road to AEC ) รุ่นที่ ๒4 

ที ่ รายชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด 

๑ เทศบาลต าบล เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๒ เทศบาลต าบล เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๓ เทศบาลต าบล เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๔ เทศบาลต าบล ทุ่งคล ี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๕ เทศบาลต าบล นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๖ เทศบาลต าบล บ่อกร ุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๗ เทศบาลต าบล ปากน  า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๘ เทศบาลต าบล หนองกระทุม่ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๙ องค์การบริหารส่วนต าบล เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๑ องค์การบริหารส่วนต าบล นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบล บ่อกร ุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๓ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๕ องค์การบริหารส่วนต าบล หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๖ องค์การบริหารส่วนต าบล หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี

๑๗ เทศบาลต าบล ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

๑๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

๑๙ องค์การบริหารส่วนต าบล นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

๒๐ องค์การบริหารส่วนต าบล วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

๒๑ องค์การบริหารส่วนต าบล วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

๒๒ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

๒๓ องค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยขมิ น ด่านช้าง สุพรรณบุร ี



๒๔ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

๒๕ เทศบาลต าบล จอมบึง จอมบึง ราชบุร ี

๒๖ เทศบาลต าบล ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุร ี

๒๗ องค์การบริหารส่วนต าบล แก้มอ้น จอมบึง ราชบุร ี

๒๘ องค์การบริหารส่วนต าบล จอมบึง จอมบึง ราชบุร ี

๒๙ องค์การบริหารส่วนต าบล ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุร ี

๓๐ องค์การบริหารส่วนต าบล เบิกไพร จอมบึง ราชบุร ี

๓๑ องค์การบริหารส่วนต าบล ปากช่อง จอมบึง ราชบุร ี

๓๒ องค์การบริหารส่วนต าบล รางบัว จอมบึง ราชบุร ี

๓๓ เทศบาลต าบล บ้านชัฎป่าหวาย สวนผึ ง ราชบุร ี

๓๔ เทศบาลต าบล สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุร ี

๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบล ตะนาวศร ี สวนผึ ง ราชบุร ี

๓๖ องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าเคย สวนผึ ง ราชบุร ี

๓๗ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าหวาย สวนผึ ง ราชบุร ี

๓๘ องค์การบริหารส่วนต าบล สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุร ี

๓๙ เทศบาลต าบล ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๐ เทศบาลต าบล บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๑ เทศบาลต าบล บ้านไร ่ ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๒ เทศบาลต าบล ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๓ เทศบาลต าบล ศรีดอนไผ ่ ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๕ องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนคลงั ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๗ องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนไผ ่ ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ตาหลวง ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๔๙ องค์การบริหารส่วนต าบล ท่านัด ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๕๐ องค์การบริหารส่วนต าบล แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุร ี



๕๑ องค์การบริหารส่วนต าบล สีห่มื่น ด าเนินสะดวก ราชบุร ี

๕๒ เทศบาลต าบล ประค า ปะค า บุรีรัมย ์

๕๓ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย ์

๕๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ไทยเจรญิ ปะค า บุรีรัมย ์

๕๕ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองบวั ปะค า บุรีรัมย ์

๕๖ องค์การบริหารส่วนต าบล หูท านบ ปะค า บุรีรัมย ์

๕๗ เทศบาลต าบล นาโพธิ ์ นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์

๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนกอก นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์

๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบล นาโพธิ ์ นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์

๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านค ู นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์

๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านดู ่ นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์

๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ศรสีว่าง นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์

๖๓ เทศบาลต าบล หนองหงส ์ หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๖๔ เทศบาลต าบล ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๖๕ องค์การบริหารส่วนต าบล ไทยสามัคค ี หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๖๗ องค์การบริหารส่วนต าบล สระแกว้ หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๖๘ องค์การบริหารส่วนต าบล สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๖๙ องค์การบริหารส่วนต าบล เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๗๐ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองชัยศร ี หนองหงส์ บุรีรัมย ์

๗๑ เทศบาลต าบล จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย ์

๗๒ เทศบาลต าบล พลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย ์

๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกขมิ น พลับพลาชัย บุรีรัมย ์

๗๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย ์

๗๕ องค์การบริหารส่วนต าบล สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย ์

๗๖ องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย ์

๗๗ เทศบาลต าบล กุดเชียงหม ี เลิงนกทา ยโสธร 



๗๘ เทศบาลต าบล กุดแห ่ เลิงนกทา ยโสธร 

๗๙ เทศบาลต าบล บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 

๘๐ เทศบาลต าบล เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร 

๘๑ เทศบาลต าบล ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 

๘๒ เทศบาลต าบล สวาท เลิงนกทา ยโสธร 

๘๓ เทศบาลต าบล สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 

๘๔ เทศบาลต าบล สามัคค ี เลิงนกทา ยโสธร 

๘๕ เทศบาลต าบล ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 

๘๖ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกส าราญ เลิงนกทา ยโสธร 

๘๗ องค์การบริหารส่วนต าบล สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 

๘๘ องค์การบริหารส่วนต าบล สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 

๘๙ เทศบาลต าบล ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 

๙๐ องค์การบริหารส่วนต าบล ค าไผ ่ ไทยเจริญ ยโสธร 

๙๑ องค์การบริหารส่วนต าบล ไทยเจรญิ ไทยเจริญ ยโสธร 

๙๒ องค์การบริหารส่วนต าบล น  าค า ไทยเจริญ ยโสธร 

๙๓ องค์การบริหารส่วนต าบล สม้ผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 

๙๔ เทศบาลต าบล ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 

๙๕ เทศบาลต าบล ศรีสองรัก ด่านซ้าย เลย 

๙๖ องค์การบริหารส่วนต าบล กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 

๙๗ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกงาม ด่านซ้าย เลย 

๙๘ องค์การบริหารส่วนต าบล นาด ี ด่านซ้าย เลย 

๙๙ องค์การบริหารส่วนต าบล นาหอ ด่านซ้าย เลย 

๑๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล ปากหมนั ด่านซ้าย เลย 

๑๐๑ องค์การบริหารส่วนต าบล โป่ง ด่านซ้าย เลย 

๑๐๒ องค์การบริหารส่วนต าบล โพนสูง ด่านซ้าย เลย 

๑๐๓ องค์การบริหารส่วนต าบล วังยาว ด่านซ้าย เลย 

๑๐๔ องค์การบริหารส่วนต าบล อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 



๑๐๕ เทศบาลต าบล นาแห้ว นาแห้ว เลย 

๑๐๖ องค์การบริหารส่วนต าบล นาพึง นาแห้ว เลย 

๑๐๗ องค์การบริหารส่วนต าบล นามาลา นาแห้ว เลย 

๑๐๘ องค์การบริหารส่วนต าบล แสงภา นาแห้ว เลย 

๑๐๙ องค์การบริหารส่วนต าบล เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 

๑๑๐ เทศบาลเมือง ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๑ เทศบาลต าบล กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๒ เทศบาลต าบล บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๓ เทศบาลต าบล โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๔ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๕ องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๖ องค์การบริหารส่วนต าบล นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๗ องค์การบริหารส่วนต าบล น  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๘ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเดือ่ ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๑๙ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๒๐ องค์การบริหารส่วนต าบล โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๒๑ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 

๑๒๒ เทศบาลต าบล โพนพสิัย โพนพิสัย หนองคาย 

๑๒๓ เทศบาลต าบล สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 

๑๒๔ องค์การบริหารส่วนต าบล กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 

๑๒๕ องค์การบริหารส่วนต าบล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 

๑๒๖ องค์การบริหารส่วนต าบล ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 

๑๒๗ องค์การบริหารส่วนต าบล เซมิ โพนพิสัย หนองคาย 

๑๒๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 

๑๒๙ องค์การบริหารส่วนต าบล นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 

๑๓๐ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย 

๑๓๑ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 



๑๓๒ องค์การบริหารส่วนต าบล วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 

๑๓๓ องค์การบริหารส่วนต าบล เหล่าตา่งค า โพนพิสัย หนองคาย 

๑๓๔ เทศบาลต าบล ไพศาล ี ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเดือ่ ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๓๖ องค์การบริหารส่วนต าบล ตะคร้อ ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๓๗ องค์การบริหารส่วนต าบล นาขอม ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๓๘ องค์การบริหารส่วนต าบล โพธ์ิประสาท ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๓๙ องค์การบริหารส่วนต าบล ไพศาล ี ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบล วังข่อย ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๔๑ องค์การบริหารส่วนต าบล วังน  าลดั ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย ไพศาล ี นครสวรรค ์

๑๔๓ เทศบาลต าบล ท่าน  าอ้อยม่วงหัก พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๔๔ เทศบาลต าบล พยุหะ พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๔๕ องค์การบริหารส่วนต าบล เขากะลา พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบล เขาทอง พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๔๗ องค์การบริหารส่วนต าบล น  าทรง พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบล นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๔๙ องค์การบริหารส่วนต าบล เนินมะกอก พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๕๐ องค์การบริหารส่วนต าบล พยุหะ พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๕๑ องค์การบริหารส่วนต าบล ยางขาว พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ย่านมัทรี พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๕๓ องค์การบริหารส่วนต าบล สระทะเล พยุหะคีร ี นครสวรรค ์

๑๕๔ เทศบาลต าบล ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 

๑๕๕ เทศบาลต าบล ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 

๑๕๖ เทศบาลต าบล โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 

๑๕๗ เทศบาลต าบล ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย 

๑๕๘ เทศบาลต าบล สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 



๑๕๙ เทศบาลต าบล จันจว้า แม่จัน เชียงราย 

๑๖๐ เทศบาลต าบล ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 

๑๖๑ เทศบาลต าบล ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 

๑๖๒ เทศบาลต าบล แม่ค า แม่จัน เชียงราย 

๑๖๓ เทศบาลต าบล แม่จัน แม่จัน เชียงราย 

๑๖๔ เทศบาลต าบล แมไ่ร ่ แม่จัน เชียงราย 

๑๖๕ เทศบาลต าบล สันทราย แม่จัน เชียงราย 

๑๖๖ เทศบาลต าบล สายน  าค า แม่จัน เชียงราย 

๑๖๗ องค์การบริหารส่วนต าบล จอมสวรรค ์ แม่จัน เชียงราย 

๑๖๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 

๑๖๙ องค์การบริหารส่วนต าบล แม่จัน แม่จัน เชียงราย 

๑๗๐ องค์การบริหารส่วนต าบล ศรคี  า แม่จัน เชียงราย 

๑๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบล สันทราย แม่จัน เชียงราย 

๑๗๒ เทศบาลต าบล บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 

๑๗๓ เทศบาลต าบล แมเ่งิน เชียงแสน เชียงราย 

๑๗๔ เทศบาลต าบล โยนก เชียงแสน เชียงราย 

๑๗๕ เทศบาลต าบล เวียง เชียงแสน เชียงราย 

๑๗๖ เทศบาลต าบล เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย 

๑๗๗ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 

๑๗๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ศรดีอนมูล เชียงแสน เชียงราย 

๑๗๙ เทศบาลต าบล นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 

๑๘๐ องค์การบริหารส่วนต าบล แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช 

๑๘๑ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช 

๑๘๒ องค์การบริหารส่วนต าบล นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 

๑๘๓ เทศบาลต าบล ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

๑๘๔ เทศบาลต าบล ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

๑๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงหยนั ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 



๑๘๖ องค์การบริหารส่วนต าบล กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

๑๘๗ องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

๑๘๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งใหญ ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

๑๘๙ องค์การบริหารส่วนต าบล บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

๑๙๐ องค์การบริหารส่วนต าบล ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

๑๙๑ เทศบาลเมือง ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 

๑๙๒ เทศบาลเมือง สิงหนคร สิงหนคร สงขลา 

๑๙๓ เทศบาลต าบล ชะแล ้ สิงหนคร สงขลา 

๑๙๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ชิงโค สิงหนคร สงขลา 

๑๙๕ องค์การบริหารส่วนต าบล ท านบ สิงหนคร สงขลา 

๑๙๖ องค์การบริหารส่วนต าบล บางเขยีด สิงหนคร สงขลา 

๑๙๗ องค์การบริหารส่วนต าบล ปากรอ สิงหนคร สงขลา 

๑๙๘ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าขาด สิงหนคร สงขลา 

๑๙๙ องค์การบริหารส่วนต าบล ร าแดง สิงหนคร สงขลา 

๒๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 

 

 



เอกสารส าหรับน าไปช าระเงินกับธนาคารกรุงไทย 
 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
ชื่อหลักสูตร :การพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC) รุ่น 24                                                                        
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :               11,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร :การพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC) รุ่น 24                                                                      
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :                     11,000.- บาท                               
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาเทคนิคดา้นการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(PR road to AEC )  
รุ่นที่ ................. 

วันที่เขียน.......................................................................... 
 
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั........................................................................................................................................................................................                                                                                                          
*ต าแหน่ง..................................................................ระดับ.......................................สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..……………………………………….……… 
อ าเภอ.................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์มือถือ............................................................... 
โทรศัพท์ส านักงาน.......................................................แฟกช์...................................................E-mail address………………………………………….………................. 
 
ค าอธิบาย  
 
 

 ขอรับรองว่าข้อมลูดังกล่าวข้างต้นของผู้สมัครฯ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ..........................................................................ผูส้มัคร  ลงชื่อ.................................................................................. 
    (............................................................................ )                                      (.........................................................................) 
       ปลัด/รองปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.................................... 
 
 

อนุญาตให้เข้ารับการศกึษาอบรมและอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายค่าลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสูตร ดังกล่าวได้ 
จ านวน  11,000 บาท  (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
 
 
       ลงชื่อ.......................................................................................................... 

                                      (                                                                      ) 
       นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต................................................ 
               วันที่................เดือน.............................................พ.ศ.............. 

 
หมายเหตุ 1. FAX ใบสมัคร ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 , 0-2516-4232 , 0-2191-4804 
  2. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น ได้รับใบสมัคร และรับเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (จ่ายหน้างานได้) 
      กรณีจะน าเงินค่าลงทะเบียนจ่ายหนา้งาน ให้โทรศัพท์แจ้งตามข้อ 4 ให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
  3. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ที่ โทรศัพท์ 090-6780179  หรือ  090-6780180  

 *การระบุต าแหน่งให้ระบุต าแหน่งทางบริหาร และต าแหน่งตามสายงาน ให้ชัดเจน เช่น ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง หัวหน้าส่วนโยธา (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง) เป็นต้น 
**การระบุวุฒิการศึกษาและสาขา กรณีมีหลายวุฒิให้ระบุวุฒิและสาขาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเท่านั้น 

 

 

 

รอง ผอ.สพบ...................................... 

ผอ.สนฝ.............................................. 

นทบ.ชก.............................................. 

พิมพ์/ทาน........................................... 

 



ตารางการฝึกอบรมอบรม การพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
( PR road to AEC ) 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

 

 

 

วัน / เวลา ๐๘.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ 
น. 

จันทร์ 
 

รายงานตัว 
ลงทะเบียน 

เปิดโลกอาเซียน ความส าคัญและประโยชน์ท่ีท้องถิ่นจะได้รับจาก
การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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ความส าคญัของงานประชาสมัพันธ์ เทคนิคการใช้สื่อและการวางแผน
งานประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม 
นักศึกษา  

อ.เปรม ปิยรัตนานนท ์ อ.เปรม ปิยรัตนานนท ์

อังคาร 
 

กิจกรรม 
นักศึกษา 

เทคนิคการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นผ่าน Social Media แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบตัิการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นผ่าน Social Media กิจกรรม 
นักศึกษา 

 

อ.อลงกรณ์ ดอกดวง อาจารย์ประจ ากลุ่ม  

พุธ 
 

กิจกรรม 
นักศึกษา 

แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบตัิการน าเสนอแบบสื่อบุคคล ๑  
(Personal Media) 

แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบตัิการน าเสนอแบบสื่อบุคคล ๒  
(Personal Media) กิจกรรม 

นักศึกษา 
 

อ.สิริรตัน์ เรืองศร ี มิสไทยแลนดเ์วิล์ดปี 2010 อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

พฤหัสบด ี
 

กิจกรรม 
นักศึกษา 

แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบตัิสื่อโสตทัศน์ ๑  
(Audio-visual Media) 

แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบตัิสื่อโสตทัศน์ ๒  
(Audio-visual Media) กิจกรรม 

นักศึกษา  

อ.อัจฉริยะ จารุพันธุ์ และอาจารยป์ระจ ากลุ่ม  อ.อัจฉริยะ จารุพันธุ์ และอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 

ศุกร ์
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. และรูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป เพื่อจัดท า
ทะเบียนประวัติ 

๒. ให้น าคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย 

3. การแต่งกาย 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ ใหแ้ต่งเครื่องแบบกากี คอพับแขนยาว 
                 กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. หากไม่มีเครื่องแบบกากี ใหใ้ส่เสื้อเชิ้ตสีขาว- 
                    แขนยาว กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า และให้เตรียมเสื้อสูทหรือแจ๊คเก๊ตสีด ามาด้วย  
                2) วันอังคาร-วันศุกร์ ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า  
                                           หญิง แต่งกายเสือ้เชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า  
             3) ชุดออกก าลังกาย (ตามอัธยาศัย) 

4. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

5. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    ๑) กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    2) ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดบันทึก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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