
ล าดบั นาม ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
1 น.ส. กชพร ไชยวงค์ อบต. บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
2 นาง กชพร บูรณ์เจริญ อบต. กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
3 นาย กรกต ภูปัน้ อบต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
4 นาย กริช เหล็กดี อบต. นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
5 นาย กฤตภาส กรมจรรยา อบต. หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
6 นาย กฤษฎา รุจิวรากรกุล อบจ. อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
7 นาย กันตินันท์ สุขดี ทต. โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
8 น.ส. กาญจนา ชุนเกาะ ทต. ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
9 น.ส. กาญจนา สวายพล ทต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
10 นาง กิตติกาล ค าลือ ทต. นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
11 นาง กิตติญา แก้วเกษศรี อบต. โป่ง ด่านซ้าย เลย
12 นาง กิริยา ชุ่มมงคล อบต. แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
13 น.ส. เกวรินทร์ หม่องนันท์ ทต. บ้านปิน ลอง แพร่
14 นาย เกียรติศักด์ิ สุวรรณโชติ อบต. สานตม ภูเรือ เลย
15 น.ส. ขวัญหล้า ล าจวน อบต. หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
16 น.ส. เขมนิตร เคนวันดี ทต. นายูง นายูง อุดรธานี
17 นาง เข็มพร สังขศิลา อบต. กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
18 นาง จงจิต ปัดถา อบต. ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
19 น.ส. จรุณี ศรีสะระ อบต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
20 นาง จันทร์ฉาย สายรัมย์ ทต. ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
21 นาง จันทร์เพ็ญ เจริญทรัพย์ อบต. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
22 น.ส. จันทร์เพ็ญ สุวรรณมงคล อบต. บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร
23 นาง จันทรา เปีย้จันทร์ อบต. น  าไผ่ น  าปาด อุตรดิตถ์
24 น.ส. จิตตินันท์ ไชยรัตน์ อบต. หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
25 นาง จิตราพร นามรัตน์สี อบต. รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
26 นาย จิรายุ อบอุ่น อบต. สะโน ส าโรงทาบ สุรินทร์
27 นาง จีระพาพร สุขเกษม อบต. นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
28 น.ส. ชญานันต์ นกดารา อบต. ศีรษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
29 นาง ชนันท์กานต์ ชนะทะเล อบต. หนองอียอ สนม สุรินทร์
30 นาง ชมพูนุช ผิวอ่อน อบต. ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
31 น.ส. ชลธิชา บุญโยธา อบต. คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
32 นาย ชาญชัย ปัจจัย อบต. บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
33 นาย ชาตรี ดวงไพศาล อบต. แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

ระหว่างวันที ่23 ก.พ.-20 ม.ีค. 2558  ณ สพบ. คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที ่57



ล าดบั นาม ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
ระหว่างวันที ่23 ก.พ.-20 ม.ีค. 2558  ณ สพบ. คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที ่57

34 น.ส. ชุฐิญา บุญเลิศ อบต. พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
35 นาย ชูเกียรติ แสนพันนา อบต. ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
36 นาย เชิญฉัตร ปานะถึก อบต. หนองบัว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
37 นาง ฐิติกานต์ กุดเมือง อบต. นาพูน วังชิ น แพร่
38 น.ส. ฐิติพรรณ์ ยะไชยศรี ทต. เมืองทองท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
39 นาง ฐิติวัลค์ุ แสนศักด์ิ อบต. วังแสง แกด า มหาสารคาม
40 น.ส. ณราวดี ด่านขุนทด อบต. สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
41 นาย ณรินทร จังพานิช อบต. บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
42 นาง ณัฐชฎา อยู่หนูพะเนาว์ อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
43 นาง ณัฐินี เรืองพงษ์ อบต. บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
44 นาย ดนัยวัฒณ์ อ  าน้อยวงษ์ อบต. ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
45 นาง ดลฤดี ค าแดง อบต. บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
46 นาย ทศพล เสนามนตรี ทต. หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
47 นาย ทักษิณ พลกล้า ทต. บ้านนา บ้านนา นครนายก
48 นาง ทัชชกร หงษ์เจ็ด อบต. แม่ค ามี หนองม่วงไข่ แพร่
49 จ.อ. ทัศนัย เนียมเงิน อบต. โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม
50 น.ส. ทิพย์สุดา ค าแก้ว อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย
51 น.ส. ทิพย์สุดา พรมทอง อบต. โพนทอง โพธิต์าก หนองคาย
52 นาย ธงชัย ธนพรภูวดล ทต. ร่มเกล้า นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
53 นาย ธนภูมิ รักน  าเที ยง อบต. นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู
54 นาย ธนากร เกษเหมือน อบต. เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี 
55 นาย ธนิต ปองเนตร อบต. ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
56 นาย ธรรมจักร บิดาศรี อบต. เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
57 นาย ธรรมสาคร ทะนันชัย ทต. เเม่สายมิตรภาพ แม่สาย เชียงราย
58 น.ส. ธัญญลักษณ์ เชิดสังวาลย์ อบต. นานวน สนม สุรินทร์
59 น.ส. ธัญรัศม์ ก าลังยง ทต. ทุง่ลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
60 น.ส. ธันยารัตน์ ดวงบุตร อบต. ธาตุน้อย เขื องใน อุบลราชธานี
61 นาง นนทรัตน์ กาหลง ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
62 นาย นพดล เนาว์ชมภู อบต. ธารทอง พาน เชียงราย
63 นาง นราภรณ์ เพิ มพูล ทต. ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
64 น.ส. นรินดา สุดหล้า อบต. สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด
65 จ.ส.ต. นวัต ศรีสุโตร อบต. บุง่แก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
66 น.ส. นันทนา จาระนุ่น อบต. ทุง่เตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
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67 นาง นันทนา สุขสองห้อง อบต. บ้านทราย บ้านหมี ลพบุรี
68 นาย นันท์พัชร์ นามาวรอ่อนสี อบต. หนองเมือง บ้านหมี ลพบุรี
69 นาย นาวิน สุภาษี อบต. อาษา บ้านนา นครนายก
70 นาง นิตยา เหมเงิน อบต. สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
71 น.ส. นิฟัลดา สะเตาะ อบต. น  าด า ทุง่ยางแดง ปัตตานี
72 นาง นิภาพร โนนรุ่งเรือง อบต. บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
73 นาง นิรมล วงศ์สม อบต. ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
74 น.ส. นิลุบล วุฒิสาร ทต. สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร
75 น.ส. นุชจรี สุขเกษม อบต. บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
76 นาง นุชจรีย์ ทุง่เย็น อบจ. แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
77 น.ส. นุชจรีย์ พยัคฆรัตน์ อบต. ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
78 น.ส. เนตรา กลอนโพธิ์ อบต. แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
79 นาย บรรจง พลรักษา อบต. เก่างิ ว พล ขอนแก่น
80 น.ส. บุปผา โพธิก์ระชาติ อบต. โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
81 น.ส. บุระภา ศรีวงษา อบต. ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
82 น.ส. ปณิตตรา หัตโต อบต. ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
83 นาง ปณิธี ประสมทรัพย์ อบต. โพนสูง ด่านซ้าย เลย
84 นาย ปพนสรรค์ ทันเจริญ อบต. ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
85 นาย ประเชิญชัย เจริญครบุรี ทต. จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
86 น.ส. ประภัสสร กงใจ อบต. ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
87 นาย ประสาน สืบเชื อ อบต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
88 ว่าที ร.ต. ประเสริฐ มานะแก้ว อบต. หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
89 น.ส. ปริศนา สายสกล อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
90 นาย ปัญญา สาระกุล อบต. หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง
91 น.ส. ปาจารีย์ แก้วนาง อบต. สบป้าด แม่เมาะ ล าปาง
92 น.ส. ปิยะวรรณ นาจันทัศ ทต. ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
93 น.ส. ปิยาภรณ์ อัคนีศร ทต. ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชุมพร
94 นาย พงศกร สีสม อบต. ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
95 นาย พงศธร พันธุช์ัยภูมิ ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
96 นาย พงษ์ศักด์ิ มังเขตแข็ง อบต. ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
97 นาง พรทิพย์ สาระคง ทม. คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี
98 น.ส. พรทิพา ชมภูโคตร อบต. หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์
99 นาง พรรณนิภา จิตโต อบต. ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
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100 นาง พวงพิศ ปัญญาภา อบต. นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
101 น.ส. พัชริญญา สารทอง อบต. จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
102 น.ส. พัทธนันท์ ญาณพัตร์ อบต. สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
103 นาง พัสกร บูรณากาญจน์ ทต. หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
104 น.ส. พิชชาภา พรหมมา อบต. หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
105 นาย พิทักษ์พงษ์ พูนผล อบต. ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
106 นาย พิพัฒน์พงศ์ ทองภามี อบต. ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
107 นาง พิศมัย ศรีสุวรรณ์ อบต. นาค า ค าเขื อนแก้ว ยโสธร
108 นาย พิสิฏฐ์ ตั งปณิชยกุล อบต. ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
109 น.ส. เพ็ญประภา นาคทอง อบต. สารภี โพธิไ์ทร อุบลราชธานี
110 น.ส. เพ็ญประภา นาคทอง อบต. สารภี โพธิไ์ทร อุบลราชธานี
111 น.ส. ภวิษย์พร จันทะจร ทต. มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
112 น.ส. ภัณฑิรา เอี ยมอุไร อบต. แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
113 น.ส. ภาวิณี ศรีคุณ อบต. หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
114 นาย ภูมินทร์ แสนเจริญสุข ทต. กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
115 จ.อ. มนู นันตสุคนธ์ อบต. วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
116 น.ส. มลิวัลย์ จันทร์มูล อบต. บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
117 น.ส. มัณฑนา โคตรนาวัง อบต. ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ
118 น.ส. มาริสา กุยแก้ว อบต. หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
119 น.ส. ยินดี อินทร์ทองค า ทต. ปากน  า เมืองระนอง ระนอง
120 นาย ยุทธศักด์ิ จันทร์จินดา อบต. ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
121 นาง ยุพยง สอระพิมพ์ อบต. ค าครั ง เดชอุดม อุบลราชธานี
122 น.ส. ยุพากร กบิลพัสด์ุ อบต. บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
123 น.ส. รมณีย์ วงษา อบต. ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
124 นาง รวีวรรณ กุนชน อบต. นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
125 น.ส. รัชฎาภรณ์ คงสุข อบต. ทับปุด ทับปุด พังงา
126 น.ส. รัตติมา นางาม อบต. หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
127 น.ส. รัตนาภรณ์ โพธิสั์งข์ ทม. คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี
128 น.ส. รัติกาญจน์ ศรีสิทธิ์ อบต. ล าพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
129 นาย รัถฐา กิตติวิรยกุล ทต. หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
130 น.ส. ร าแพน ช้างเนียม อบต. ประดาง วังเจ้า ตาก
131 น.ส. รุ่งฤดี หมุ่ยศรี อบต. ค าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
132 นาง เรียมฤดี ภูคงคา อบต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
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133 นาย โรจนศักด์ิ สารักษ์ ทต. หัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี
134 น.ส. ลักษณาวดี สมเคหา อบต. ท่าสะอาด นาด้วง เลย
135 นาง ลิ นจี พรหมพยัคฆ์ อบต. บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
136 นาง วงค์เดือน แจ้งจิต ทต. หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
137 นาง วรพร อาชาไนย อบต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
138 นาง วรรณธิดา ไชยค า อบต. โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม
139 นาง วลิตา ศรีสงคราม อบต. นาแค นายูง อุดรธานี
140 นาง วันวิสาร์ กองจันทา อบต. โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
141 น.ส. วัลภา เอี ยมอดุง อบต. สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
142 นาง วาสนา แซ่เตียว อบต. บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
143 น.ส. วิจิตรา บุญบุตตะ ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
144 น.ส. วิชุดา มโนบาล อบต. โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
145 นาง วิภารัตน์ ชุมจันทร์ อบต. ทับปริก เมืองกระบี กระบี 
146 น.ส. วิภาวดี รามศิริ อบต. บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
147 นาง วิไลภรณ์ บุญรุ่ง อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
148 นาย วีรพงค์ นนทะบุตร อบต. หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
149 น.ส. วีระยา แสงลับ อบต. ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
150 นาย วุฒิชัย พักชัย ทต. นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
151 น.ส. ศิริตาภรณ์ เทียมทะนงค์ ทต. สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
152 น.ส. ศิริวรรณ โคตรพันธ์ อบต. บ้านซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร
153 นาย ศุภชัย บุรีขันธ์ อบต. โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
154 นาย ศุภวรรธน์ มูดอ ทม. เบตง เบตง ยะลา
155 นาย สมจิตร อินศร อบต. ผาบิ ง วังสะพุง เลย
156 นาง สมใจ สุวรรณโสม อบต. กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
157 นาง สมบูรณ์ ชื นนอก อบต. บางพึ ง บ้านหมี ลพบุรี
158 นาย สมปอง รุ่งสว่าง อบต. เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
159 นาย สมศักด์ิ ศรียะลา อบต. น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ
160 นาย สวัสด์ิ ไชยบุรมย์ อบต. อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
161 น.ส. สาธิตา พุดชู อบต. หนองระฆงั สนม สุรินทร์
162 นาย ส ารอง ศรีสุข อบต. หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
163 น.ส. สิริรักษ์ เกษทองมา ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู
164 น.ส. สุชีรา กร่อยกระโทก ทต. ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
165 น.ส. สุดาทิพย์ พัดเพียเมือง อบต. บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
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166 น.ส. สุภาพ กรุดนาค อบต. ห้วยทรายเหนือ ชะอ า เพชรบุรี
167 น.ส. สุภาพร ศรีไชยวาลย์ อบต. เหล่า ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด
168 น.ส. สุมน จันทร์ท้าว อบต. หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
169 น.ส. สุมาลี เจริญบุญ อบต. บ้านเหลื อม บ้านเหลื อม นครราชสีมา
170 นาง เสาวณีย์ คล้ายแจ้ง อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
171 นาย แสงทอง ปลั งกลาง อบต. ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์
172 น.ส. แสงระวี กัลยา ทต. ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
173 นาง อฐพรรณ ฉ  าเฉลิม อบต. บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
174 น.ส. อรกัญญา นามจุงจัง ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
175 น.ส. อรอุมา อุราเลิศ อบต. ละเอาะ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ
176 น.ส. อ่อนวิลัย อินชนะ อบต. บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
177 นาย อัครินทร์ ว่องไว อบต. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
178 นาง อังศุมาลี วงศ์ราษฎร์ ทต. ท่าจ าปี เมืองพะเยา พะเยา
179 น.ส. อาริษา โคตรแสง ทต. บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
180 ส.อ. อ านาจ พงศ์สุวรรณ อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
181 นาง อ าพร อุ่นเรือน อบต. ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
182 ส.อ. อุทัย ค าภีร์ อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
183 น.ส. อุรารักษ์ อิวาง ทต. แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
184 นาย เอกชัย พลอยแสงสาย อบต. บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม



 
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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