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

๑ นาง ชัชวรรณ จันทร์นพรัตน์ หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ทม. กาญจนบรีุ กาญจนบุรี กาญจนบรีุ 4710102 422227

๒ น.ส. พชร โคตะวินนท์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 5461301 421430

๓ นาย แสนชัย ศรีแนน ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 5460501 73986

๔ น.ส. สิริลักษณ์ ชวาลา ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 5620501 421854

๕ นาง สุภาวดี ศักด์ิบูรณาเพชร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 5620401 420954

๖ นาง วราภรณ์ บุญศรี ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทน. ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น 3400102 421483

๗ น.ส. สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทน. ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น 3400102 422329

๘ น.ส. กาญจนา ภักดีอุดม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 5240502 420614

๙ นาง วราภรณ์ อันทะไชย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ดอนเกาะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 5240305 204

๑๐ น.ส. ญาณิศา ตติยประเสริฐ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 5201103 323268

๑๑ น.ส. ธัญญชล ธันยาสิริ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. หนองขา้งคอก ชลบุรี ชลบุรี 6200116 323353

๑๒ นาง ธารณา นารานันทน์ญา หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี 6200304 319334

๑๓ นาง นุจรินทร์ ปาละโชติ นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 6200406 421676

๑๔ น.ส. ปภาดา โภคสุทธิ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 5200403 352989

๑๕ น.ส. พีรพร อุทธา หวัหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข ทต. พานทอง พานทอง ชลบุรี 5200501 160688

๑๖ น.ส. มณฑา สีเงิน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทม. ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี 4200102 352970

๑๗ นาง วิมลณัฐ สวัสด์ินที หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 5200602 352987

๑๘ นาง สุธาศิณีย์ ภูเ่พ็ชร์ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 5180402 419505

๑๙ นาย รัฐวิทย์ ช านาญบริรักษ์ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 6361404 422270

๒๐ นาย วรพล ส าราญวงษ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 5360402 378378

๒๑ นาย สุรศักด์ิ ป้องขันธ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทม. ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ 4360102 406620

๒๒ นาย พรชัย สุขส าราญ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. สันทราย แม่จัน เชียงราย 5570704 74201

๒๓ นาง รัตนา วงศ์ปัญญา ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. จันจว้า แม่จัน เชียงราย 5570701 323694

๒๔ นาง วรนุช ไพรหิรัญ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทน. เชียงราย เชียงราย เชียงราย 3570102 421958

๒๕ นาย เกรียงไกร ปิมแปง นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. เวียงพร้าว พร้าว เชียงใหม่ 5501101 422055

๒๖ นาย ชาตรี จันทร์ตา ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ชมภู สารภี เชียงใหม่ 5501904 414643

๒๗ นาง พิทักษิณา กสิกรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5500401 421407

๒๘ นาง รัตนากรณ์ แสนบรรหาร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. หนองตองพัฒนา หางดง เชียงใหม่ 5501501 421761

๒๙ นาง อโนชา กัลยา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. บ้านกลาง สันปา่ตอง เชียงใหม่ 5501201 422446

๓๐ นาย คณพศ ศรีประภา ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. โคกหล่อ ตรัง ตรัง 5920104 422418

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบรหิารงานสาธารณสุข รหสัหลักสูตร ๓๐๖๐๒๑ รุน่ที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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๓๑ นาง สุภาภรณ์ กังฮา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. นาตาล่วง ตรัง ตรัง 5920109 422316

๓๒ นาง ปุณยาพร แสนศรีจันทร์ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม 5730501 421181

๓๓ นาย พูลทรัพย์ ลาวทอง หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ทต. บางกระทกึ สามพราน นครปฐม 5730605 422258

๓๔ นาย วัชรพัฒน์ ตันเสียงสม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบต. หนองปากโลง นครปฐม นครปฐม 6730123 422620

๓๕ นาง จารุณี ยะภักดี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 5480802 421517

๓๖ นาง พิชชานันท์ ราชวัตร ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม 5480501 421056

๓๗ นาง สุพัตรา แสงสุวรรณ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. นาค า ศรีสงคราม นครพนม 5480804 422328

๓๘ น.ส. จินตนา พิงสระน้อย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 5301401 422487

๓๙ นาง ธัญญารัตน์ นวลประเสริฐ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 6301806 15875

๔๐ น.ส. บัวหลวง ใจดี หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 6301813 420979

๔๑ น.ส. สุวพิชญ์ นาศรี หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. หินดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 6301612 16910

๔๒ นาย บุญชู นารี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 5601202 324829

๔๓ นาง นภสร ตรีรัตน์พิจารณ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทน. นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี 3120102 421277

๔๔ นาง วิลาวัลย์ ท้วมกมล หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อบต. บางรักน้อย นนทบุรี นนทบุรี 6120107 18098

๔๕ น.ส. อินทิรา อินทรัตน์ นักบริหารงานสาธารณสุข ทน. นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี 3120102 421671

๔๖ น.ส. นูรีซัน มะเก ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 6960202 422336

๔๗ นาย อัณณัส ขุนกาเช๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 5960302 400539

๔๘ นาย จรินทร์ สารทอง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 6551401 19083

๔๙ นาง ดาเรศ สินสกุลวิวัฒน์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ทุง่ช้าง ทุง่ช้าง น่าน 5550801 421745

๕๐ นาย สุรชัย แก้ววิเศษ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. บงึโขงหลง บงึโขงหลง บึงกาฬ 5380601 354883

๕๑ น.ส. เพ็ญนภา พร้อมพิมพ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 5310301 354917

๕๒ นาย เวทางค์ วรรณปะโก หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 6311407 420949

๕๓ นาย นาเซร์ หวังจิ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. ท่าก าช า หนองจิก ปัตตานี 6940312 354953

๕๔ น.ส. บุบผาสิริ คงที่ หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อบต. บานา ปัตตานี ปัตตานี 6940109 422099

๕๕ นาย มะยากี เจ๊ะเล๊าะ ผอ.ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 5940401 74418

๕๖ นาย แวอูเซ็ง แวสาและ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. ตุยง หนองจิก ปัตตานี 6940305 422041

๕๗ นาย วินัย ไกรมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา 5140402 421561

๕๘ นาง กานต์นรี ไชยมงคล หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ทต. หว้ยข้าวก่ า จุน พะเยา 5560201 422156

๕๙ นาง ปทิตตา ทองกลรัชต์ หวัหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข ทต. บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 5560702 401207

๖๐ นาง สิรินพร วงศ์ใหญ่ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. ภูซาง ภูซาง พะเยา 6560805 374194
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๖๑ นาง ธีรนุช อนุพันธ์ นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 6660805 410559

๖๒ นาง อรุณี นาปัญญา หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. วังชมภู เพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 6670117 192374

๖๓ นาย ชวลิต ชุมพุฒิพงษ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 5830301 74526

๖๔ น.ส. นฤมล ประดิษฐ์เสรี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5830103 353062

๖๕ น.ส. ชุลีกร ด าไพรสนธิ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5580403 422524

๖๖ นาย วีรชน เชื้อสมเกียรติ นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 6580404 421799

๖๗ นาย สายชล ประเสริฐกุล หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ทม. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 4580102 420987

๖๘ น.ส. ทิพย์วรรณ สุวรรณพมิพ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร 5350801 422066

๖๙ นาง ชลธิชา ทับจิต หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. พร่อน เมืองยะลา ยะลา 6950114 353085

๗๐ จ.อ. พิตรพิบูล ทวันเวท หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อบต. แม่น้ าคู้ ปลวกแดง ระยอง 6210606 422259

๗๑ นาง รสวาริน นาคทับทิม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบต. ตะพง ระยอง ระยอง 6210115 421161

๗๒ น.ส. ศิริรัศมิ์จ าเริญ บุญครอง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบต. ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 6210506 418707

๗๓ นาง อรวรรณ อรรถวิลัย ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 5700502 422307

๗๔ น.ส. อรอานันท์ มณีค า ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. บางแพ บางแพ ราชบุรี 5700601 422312

๗๕ นาง จริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ประตูป่า ล าพูน ล าพูน 5510112 414983

๗๖ น.ส. เบญจวรรณ ถาทุมมา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 5471601 422266

๗๗ นาย ประจักษ์ สุกุมาลย์ หวัหน้าส่วนสาธารณสุข อบต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 6471218 375776

๗๘ นาย พิศาล อุทธา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 5471501 378666

๗๙ นาง แสงอรุณ หาริชัย นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 5470506 421189

๘๐ นาย อาลี ยะฝา ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล 6910108 390319

๘๑ น.ส. ดวงพร ต้ังอุดมภพ หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307 421903

๘๒ น.ส. ดาราวรรณ พาไทสง หวัหน้าฝ่ายอนามยัและส่ิงแวดล้อม อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307 353178

๘๓ น.ส. เสาวนีย์ สิงหา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. แพรกษา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110107 324439

๘๔ นาย ฐิติพันธ์ ไม้สังข์ ผอ.ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. บ้านเกาะ สมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740118 39861

๘๕ จ.อ. วัลลภ เรือนทองดี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบต. บางน้ าจืด สมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740117 373399

๘๖ น.ส. จันทร์ทพิย์ โกศิยะกุล หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี 5190304 352982

๘๗ นาย พงศ์ภีระ สุขแก้ว หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี 5190908 418669

๘๘ นาย ประสิทธิ์ นาวา ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640504 406742

๘๙ นาง จารุวรรณ ค้ิวเทีย่ง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ต้นคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 5720406 422218

๙๐ น.ส. พัฒนา กิจประสงค์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 5720501 422178



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

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบรหิารงานสาธารณสุข รหสัหลักสูตร ๓๐๖๐๒๑ รุน่ที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๙๑ นาย อาณัติ จันทร์ลอย ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720212 373652

๙๒ นาย มหศักด์ิ ฆอ้งค า หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู 5390601 420921

๙๓ นาย เปีย่มศักด์ิ พึง่โพธิ์ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. พระเหลา พนา อ านาจเจริญ 5370402 421103

๙๔ นาง ยุพิน พุฒผา นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 5370702 391220

๙๕ นาย วินัย แสนสุข นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 5370501 368870

๙๖ นาง อาภารนี ดอนมาลา ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370304 371933

๙๗ นาง จุฑามาศ ดีสวัสด์ิ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 5410701 422255

๙๘ น.ส. นุชรี จูมฟอง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี 5412101 421096

๙๙ นาย เอกนรินทร์ ธงยศ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบต. บุง่แก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 6410507 422366

๑๐๐ นาย พิทยาธร แก้วหลวง นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 6530804 47450

๑๐๑ นาย สมนึก อ๊อดกัน นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 5530303 393163

๑๐๒ นาย นิคม บัวดก หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 5340703 422261

๑๐๓ นาง นิมมลา สวัสด์ิพันธ์ นักบริหารงานสาธารณสุข อบจ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 416011

๑๐๔ นาง เบญญาภา บุรณชัยนันท์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ห้วยขะยุง วารินช าราบ อุบลราชธานี 5341503 407622

๑๐๕ นาย อุดร ไชยมูล ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 5342501 409067



 

 
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 แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่าใส่ในวันอังคาร -          
                วันศุกร ์
       ๔)  หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่าใส่ในวันอังคาร-  
                วันศุกร ์
     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  
๓)  เนคไท                          

การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกดิปัญหาในการเบิกจ่าย 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีผ่านทางการ

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

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

และให้ใช้แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทน
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

http://www.dla.go.th/
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