
ล ำดบั ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสนศ.
1 น.ส. ขวัญยิหวา เกื้อหนุน ทต. คลองพน คลองท่อม กระบี่ 5810402 405986
2 นาง นงเยาว์ ศรีเมือง อบต. เพหลา คลองท่อม กระบี่ 6810409 2707
3 นาง ลลิภัทร โวเยโวดิน ทต. พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 5710505 179452
4 นาย วสันต์ แก้วจิตคงทอง อบต. ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 6710204 409118
5 นาง ดวงนภา แสนกุล อบต. ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710303 54962
6 น.ส. ขนิษฐา รัตนมโนรมย์ อบต. หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710115 3503
7 จ.ส.อ. ฐิติกร ม่วงสวย ทต. หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 5711002 195395
8 นาง กัญญาภัค นนทะมาตย์ อบต. บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460506 4228
9 จ.อ. มนตรี ผาวงษา อบต. หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460513 27976
10 น.ส. จรรยาภรณ์ พงษ์เม่น อบต. โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 6621101 399018
11 น.ส. กมลรัตน์ บุญถาวร อบต. ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 6620202 5110
12 นาง อัญชลี เสียงเพราะดี อบต. ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620115 5330
13 นาย อนุศักด์ิ แสนจู อบต. วังแสง ชนบท ขอนแก่น 6401803 406708
14 น.ส. ชนิดาภา มาหล้า ทต. ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 5402001 182290
15 นาย วีระพงษ์ มะโนดี อบต. นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401706 406597
16 นาง พิศพักตร์ หล้าค า ทต. วังเพิม่ สีชมพู ขอนแก่น 5400602 409223
17 น.ส. พิรินทรา

รักขพันธ์ ณ 
หนองคาย อบต. บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี 6200611 407471

18 นาย สุมนต์ สว่างภพ อบต. บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 6200506 409082
19 นาย จิรวัฒน์ ก าเนิดคุณ อบต. เทีย่งแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 6180509 42308
20 นาง พรรณิดา แกมจินดา อบต. คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360306 409710
21 น.ส. ธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์ อบต. บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 6360708 372306
22 น.ส. เหมือนชนก อะทะไชย ทต. ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 5570301 10817
23 นาย พิทักษ์ ธงสิบสอง อบต. เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 6571503 406513
24

ว่า
ทีร่.ต. ปฐมพงษ์ ปวนปันมา อบต. สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 6500612 386809

25 นาง นุชรินทร์ กล่ินลูกอิน ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 5630602 408290
26 นาง อานิสา เกตุค า อบต. วังจันทร์ สามเงา ตาก 6630305 406050
27 น.ส. ศุภมาส ปันแก้ว อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805 406984
28 น.ส. จินตนีย์ กิจสังสรรค์กุล อบต. รางพิกุล ก าแพงแสน นครปฐม 6730214 409062
29 น.ส. กนกนาถ เชื้อดวงผูย อบต. โคกสี วังยาง นครพนม 6481203 408778
30 นาง ประภาพร สิทธิวงศ์ อบต. สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา 6302305 16540
31 นาย สุรศักด์ิ สุทธิพันธ์ อบต. ฉลอง สิชล

นครศรีธรรมรา
ช 6801405 71276

32 นาย ชาญณรัตน์ สาทนิยม อบต. บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 6600307 190873
33 นาย เกียรติศักด์ิ เพชรสัมฤทธิ์ อบต. ท านบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 6600803 170872
34 นาง พิมพ์ณภัส แก้วจรูญ อบต. พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 6600804 405695
35 น.ส. ลัดดาพร เชื้อนุ่น อบต. วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 6600909 190905
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36 น.ส. ชลธิชา บุญจันนันท์ ทน. นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3600102 190812
37 น.ส. วนิดา เต๋ียอ านวยชัย อบต. พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600109 371978
38 น.ส. สุนีย์ สลัดทุกข์ อบต. ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 6120504 22510
39 นาย วิเชียร กุลวุฒิ อบต. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 6120403 403802
40 น.ส. ฉัตรนียา เจ๊ะมะ ทต. ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 5960401 408397
41 พ.จ.อ. ธนวัฒน์ ไชยศิลป์ อบต. แสนทอง ท่าวังผา น่าน 6550610 407843
42 นาย กิตต์ิพิภัทร์ กาญจน์ธนชาติ อบต. ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 6380411 15293
43 พ.จ.อ. อนวัช ยุท่าบ่อ อบต. นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 6380705 399795
44 น.ส. เจนจิรา โทนค า อบต. หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310811 20926
45 น.ส. พิชยา ลุนไธสง อบต. บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310904 408489
46 น.ส. ศิริพร นิ่มทอง อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี 6130703 21067
47 นาง กิ่งกาญจน์ ศิริวิลาศ ทต. บ้านกรูด บางสะพาน

ประจวบคีรีขัน
ธ์ 5770402 406274

48 น.ส. วธัญญา อภัยรัตน์ ทต. ไร่เก่า สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 5770801 406014

49 นาง จิรา บุญกระพือ อบต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 6250703 408888
50 น.ส. เกศณี บือราเฮง อบต. กระเสาะ มายอ ปัตตานี 6940504 407172
51 นาง ขวัญชนก ทองผ้ึง อบต. บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 6940104 406773
52 น.ส. นารีรัตน์ สุวรรณเสวก อบต. บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 6940109 407050
53 น.ส. ธภัสษร ผลึกเพชร ทต. ตันหยง ยะหร่ิง ปัตตานี 5940901 407035
54 น.ส. วริดา นิ่มด า อบต. ตาแกะ ยะหร่ิง ปัตตานี 6940912 371781
55 น.ส. สุภาภรณ์ สราญชื่น อบต.

คลองพระยา
บันลือ ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุ
ธยา 6141003 372252

56 น.ส. นพวรรณ ใจพราหมณ์ ทต. เจ้าเจ็ด เสนา
พระนครศรีอยุ
ธยา 5141203 405052

57 น.ส. สานิตรี สุพลจิตร อบต. ทุง่ใหญ่ โพธิป์ระทับช้าง พิจิตร 6660303 24473
58 นาย ชลธี ค าเด่น อบต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 6660902 13589
59 นาง เบญจมาศ นามวงษ์ อบต.

บ้านน้อยซุ้ม
ขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 6650906 406400

60 น.ส. สุรีรัตน์ ค าโบสถ์ อบต. วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 6650907 190678
61 น.ส. ชลธิชา ชอบคุณ อบต. หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 6650812 406269
62 น.ส. สุพิชชา พ่วงเภกา อบต. ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 6760505 406598
63 น.ส. สุนันทา กล่ินมาลัย อบต. แหลมผักเบีย้ บ้านแหลม เพชรบุรี 6760711 389623
64 น.ส. ชิตชไม โหมดวัฒนะ ทต. แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 5671101 25626
65 น.ส. โศภิตา วิสา อบต. ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 6670804 178649
66 นาย บุญชู เอื้อนยศ อบต. นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670111 408793
67 น.ส. อมรพันธ์ ภูกองไชย อบต. ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670119 192421
68 นาย อุบล แอดแฮด อบต. ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670107 197179
69 น.ส. สุดารัตน์ ขอร้อง อบจ. แพร่ เมืองแพร่ แพร่ 2540101 186504
70 น.ส. ล าใย เชิดชู อบต. หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 6440710 27822
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71 นาง ภัทรธิดา พิเคราะห์แน่ ทต. ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 5350601 408407
72 น.ส. เสาวนีย์ พาหุพันธ์ อบต. บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 6350608 406691
73 นาง ณัฐนันท์ ชราศรี อบต. ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 6350110 28693
74 นาง ลออรัตน์ วรวิวัฒน์กุล อบต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 6350811 29025
75 นาง วันทนา ศรีอุบล ทต. กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 5350807 28637
76 นาย รังสิมันต์ ซูแว อบต. ยะหา ยะหา ยะลา 6950507 29306
77 ส.อ. กฤษณ์ เหมือดนอก อบต. ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด 6451304 406333
78 น.ส. เพ็ญกมล เนาวงศ์ อบต. นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450707 36572
79 นาย ธานินทร์ กรมรินทร์ อบต. หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450113 357452
80 นาง ประเพ็ญ พรมดวง อบต. น้ าค า สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451110 29982
81 น.ส. ณิชาภา ไสยฉิม อบต. ห้วยยาง แกลง ระยอง 6210314 406789
82 นาย บุญมี วรรณวงษ์ อบต. คลองปูน แกลง ระยอง 6210311 409080
83 นาย ชาญวิทย์ สีลากุล อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 6210603 408885
84 นาง อภันตรี รัตนะ ทต.

จอมพล
เจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง 5210602 408183

85 นาง กฤษณภรณ์ ชูเชิด ทต. น้ าคอก เมืองระยอง ระยอง 5210106 31854
86 นาง เขมกร ศิริประทุม ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103 407876
87 น.ส. ภคกุล บริสุทธิเ์พ็ชร อบต. คลองเกตุ โคกส าโรง ลพบุรี 6160303 406204
88 นาง ลัดดา พันธุช์ื่น อบต. โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 6160304 406325
89 น.ส. กิริยา เต๊ะขันหมาก อบต. ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 6160404 185927
90 น.ส. พินทอง พรมชาติ อบต. บ้านเบิก ท่าวุง้ ลพบุรี 6160510 45608
91 น.ส. สายชล กันคง อบต. บางคู้ ท่าวุง้ ลพบุรี 6160508 406912
92 น.ส. ลัดดา พรหมจารี อบต. ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 6160206 407783
93 น.ส. พัชรนันท์ สุ่มทอง ทต. สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 5160801 407786
94 น.ส. อาริเคลีย โอลิมเปียกัมส์ อบต. นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 6160802 395239
95 นาง ปริญญารัชต์ ปิน่ชัยมูล ทต. เหมืองจี้ เมืองล าพูน ล าพูน 5510110 193819
96 นาย เจษฏา บุระสิทธิ์ อบต. หนองผือ ท่าล่ี เลย 6420805 34186
97 นาง รัศมี วรรณสาร อบต. อาฮี ท่าล่ี เลย 6420806 165841
98 นาย ศุทธา แสนกิจตะ อบต. ท่าสะอาด นาด้วง เลย 6420204 72857
99 น.ส. พรรนิภา ผละผล อบต. ชมเจริญ ปากชม เลย 6420404 196549
100 นาง ศกุนตลา ศรีเมือง ทต. ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 5330606 405923
101 น.ส. นิประเวศ บุษบงค์ อบต. ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330910 35222
102 นาง ศรินรัตน์ ยิ่งอริยะวรกุล อบต. เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330905 35518
103 นาง ธิตินันท์ ค าเสียง อบต. รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331017 35580
104 น.ส. รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์ อบต. แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331010 406722
105 นาง วิภาวัลย์ คุณช่วย ทต. พังโคนศรีจ าปา พังโคน สกลนคร 5470502 37074
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106 นาย อภิรมย์ ล่ าสัน ทต. เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 5471704 36608
107 น.ส. ศิริพร วงศ์ตาผา ทต. ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 5470105 194099
108 น.ส. พัชราภรณ์ ศรีวิไล ทต. วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร 5471107 408217
109 น.ส. พิชชาภา ชะหนู ทต. ทุง่หว้า ทุง่หว้า สตูล 5910601 73120
110 น.ส. ประภัสสร มะยะเฉี่ยว ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 5110601 406209
111 น.ส. อุมาภรณ์ มงคลลักษณ์ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 5110601 406206
112 น.ส. ดรุณี จะมีสุข ทต. ดอนไก่ดี กระทุม่แบน สมุทรสาคร 5740204 181608
113 น.ส. สุกัญญา แจ้งสว่าง ทต. สวนหลวง กระทุม่แบน สมุทรสาคร 5740203 359937
114 นาง จุติมา พินาศภัย อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740111 408200
115 น.ส. เบญญาพัฒน์ ยิ้มทรัพย์ ทต. บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 5740104 5346
116 น.ส. กฤษณา ขันอุดทา อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว 6270206 40124
117 นาย จิตติพงษ์ ศรีภักดี ทต. ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 5270104 184201
118 น.ส. อ้อยใจ ใจดี อบต. หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 6191107 24965
119 นาง วีรวรรณ สังข์ธนาภา ทต. เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 5191003 185862
120 นาย ประจักษ์ พุทธศรี อบต. หนองไข่น้ า หนองแค สระบุรี 6190311 406010
121 น.ส. ยุพิน ทองพูล อบต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี 6190804 406694
122 น.ส.

นางสาววิลา
วัลย์ แย้มประดิษฐ อบต. บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 6170105 406913

123 นาย ณัฐพล สุขพรรณ์ ทต. ทุง่หลวง คีรีมาศ สุโขทัย 5640301 409276
124 น.ส. มุทิตา เจนจบ ทต. ทุง่หลวง คีรีมาศ สุโขทัย 5640301 409530
125 นาง ภิญญาพัชญ์ ทับทิมดี อบต. โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720215 409047
126 นาง นารีรัตน์ ทับแสง อบต. สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720114 186914
127 น.ส. รัตนา สุขจิต อบต. ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 6320209 176708
128 น.ส. จารุณี วังงาม ทต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 5320503 43281
129 น.ส. วรรณทนี สุนทรดี อบต. ทมอ ปราสาท สุรินทร์ 6320508 402255
130 น.ส. อุไรวรรณ ดาศรี อบต. จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320908 44105
131 นาง ธนาพร ค าแสงใส อบต. นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 6430209 44426
132 น.ส. เนาวรัตน์ ชนะบุญ อบต. น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 6430210 44229
133 นาง รติยาภรณ์ ผาทอง อบต. เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย 6430509 45121
134 น.ส. เกษรา หงษ์พรม อบต. โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 6390309 408552
135 นาย โชคชัย บุญน้อม อบต. กุดจิก

เมือง
หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390107 45518

136 นาง สุพิชชา ดนตรี อบต. โนนขมิ้น
เมือง
หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390110 45302

137 น.ส. ฐิติรัตน์ เผือกเหลือง อบต. บางระก า โพธิท์อง อ่างทอง 6150409 5356
138 น.ส. หทัยกาญจน์ ทัศแก้ว ทต. โพธิท์อง โพธิท์อง อ่างทอง 5150401 405928
139 นาง ธิดารัตน์ ชูรัตน์ ทต. โคกกลาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 5370705 373088
140 น.ส. สุพรรษา จันทาธอน ทต. เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 5370702 46114
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141 นาง จงรัก พิมพ์เถื่อน อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6530905 168257
142 น.ส. อรทัย พิมพ์รัตน์ อบต. แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 6340506 176872
143 น.ส. จรรยา มุ่งหมาย อบต. หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 6340419 401089
144 นาง สังวาลย์ ชิงจันทร์ อบต. ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 6340411 407788
145 นาง จริญญา จันทร์ทรง อบต. หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 6340305 49941
146 น.ส. นาตยา พรมโลก อบต. ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 6340303 50009
147 นาย ปริญญา ย่าพรหม อบต. โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 6340302 399586
148

ว่า
ทีร่.ต. ปาริชาติ เบือ้งบน อบต. โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341110 406175

149 น.ส. สุพรรณี หลงชิน อบต. ถ้ าแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341121 406319
150 นาย คมสันต์ พลแสน อบต. หนองอ้ม ทุง่ศรีอุดม อุบลราชธานี 6342605 359149
151 นาง สุชาดา สาธุจรัญ อบต. กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 6343001 407520
152 นาย พงศกร สุขันธ์ ทต. น้ ายืน น้ ายืน อุบลราชธานี 5340901 187301
153 นาง สุกัลยา แก้วดี อบต. โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี 6340905 406993
154 น.ส. สายใจ สถาวร อบต. สารภี โพธิไ์ทร อุบลราชธานี 6342106 405964
155 น.ส. อภิญญา มีมาก อบต. ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341402 49515
156 นาย อุทัย บุญชิต อบต. หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341414 406689
157 นาง สุปรียา บุญล้อม อบต. หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี 6341514 48291
158 น.ส. นพมาศ อุพันทา ทต. บุง่มะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 5343204 49298
159 นาย ประดิษฐ์ ไชยชนะ อบต. โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 6342506 49102
160 นาย อภิชน เขมะปัญญา อบต. ค าเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 6342505 48461



 
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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