
ลําดับ คํานาํหนาชื่อ ชื่อ นามสกลุ อปท. สังกดั อาํเภอ จังหวดั รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาง อสุิชา ทาทอง อบต. หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710115

2 น.ส. วรรณิกา จนัรุณ อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน 6400709

3 น.ส. แกวมณี รัตนศักดิ์มณีกุล ทม. ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 4220103

4 น.ส. พลอยปภัส วงศเสงี่ยม อบต. หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 6240905

5 นาย นฤเบศ ปองขันธ ทต. ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ 5360204

6 นาง ศิราณี กาใจ อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย 6570905

7 น.ส. พัชรี ขุนทิพย อบต. นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 6920807

8 นาย อดิศร ชูออน อบต. น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง 6920114

9 นาง รัตนา เรืองโรจน อบต. ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 6730206

10 นาย สุรชาติ เขตนคร อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม 6481101

11 นาง ขนษิฐา ขาวสุข อบต. ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 6301710

12 น.ส. วชัรี สุวรรณโบสด อบต. หวยหอม ตาคลี นครสวรรค 6600711

13 น.ส. ทิวา คําพันธุ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3120102

14 นาย อะหมาดิลลาห หะยีดือเระ ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 5960502

15 นาย เมธาสิทธิ์ เรืองสุรีย อบต. มะนงัดาลํา สายบุรี ปตตานี 6940706

16 น.ส. ทัชชกร นาคประดา อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141404

17 จ.ส.ท. สานติย สามญัเขตกจิ ทต. หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร 5660202

18 นาย วรีะวัฒน แสงนอย อบต. คุยมวง บางระกาํ พิษณุโลก 6650408

19 น.ส. นกแกว เรืองวิชา อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650613

20 นาง สุรีนุช เกตุแกว ทต. หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 5760103

21 น.ส. สุริยาภรณ เทพธานี อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ 6670405

22 นาย พิตตินทัธ หลุกทิพยมณี ทต. แมคํามี เมืองแพร แพร 5540106

23 นาง พิจติรา แกววงษา อบต. จาน กันทรารมย ศรีสะเกษ 6330303

24 น.ส. กญัญาษรณ เกษแกว อบต. หวยเหนอื ขุขันธ ศรีสะเกษ 6330504

25 นาย สุชาติ ดีเจริญ อบต. เมืองแคน ราษไีศล ศรีสะเกษ 6330905

26 น.ส. อรุณี รมเย็น อบต. ไทยอดุม คลองหาด สระแกว 6270203

27 พ.จ.อ. เดนชัย ตรีเหรา อบต. ยานยาว สวรรคโลก สุโขทัย 6640713

28 นาง วชัราภรณ บุญเพ็ง อบต. หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 6390411

29 น.ส. สุนิลวรรณ จนัทรเพ็ง อบต. โรงชาง ปาโมก อางทอง 6150305

30 จ.อ. พิศิษฐ มงัคละพลัง อบต. แกงเหนอื เขมราฐ อุบลราชธานี 6340506

31 ส.อ. สุพันธ พลศิริ อบต. นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 6342005

32 นาง ชญาณี บุคจาํปา อบต. โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี 6342207

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารบัการฝกอบรมหลักสูตร คอมพวิเตอรสําหรับงานวเิคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 2
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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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