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

๑ น.ส. มยุรี สุขศิริ หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460903 4145

๒ นาย สมพงษ์ จันบุตราช หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460807 410765

๓ นาย สังวาล เมืองโคตร หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ทม. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4460102 418397

๔ น.ส. สายฝน สกุลเดช หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ส าราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 6461502 360221

๕ นาง ศรีไพร ส าเนียงเสนาะ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. คลองนา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240107 8139

๖ นาง สุรินธร แสงธูป นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 5240302 61260

๗ น.ส. กาญจนา อินรินทร์ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม ทต. บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 5360403 61402

๘ นาย กุงชิง เรืองเจริญ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360506 61490

๙ นาง ปิยธิดา ชาญศึก หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 6361602 420155

๑๐ นาย ยุทธนา พิพิธกุล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 6360607 420437

๑๑ น.ส. วรรณภา สิงห์ทอง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บ้านเล่า ชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360112 421422

๑๒ นาง นพมาศ ช่วงชู หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. แม่ก๊า สันปา่ตอง เชียงใหม่ 6501213 421015

๑๓ นาย ธวัชชัย ด ายัง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ละมอ นาโยง ตรัง 6920803 421324

๑๔ น.ส. สินี สันอี หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 6920806 2584

๑๕ นาย พรประเสริฐ วงษ์ทอง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ดงละคร นครนายก นครนายก 6260109 13537

๑๖ จ.อ. สริน พรหมคนซ่ือ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. วังตามัว นครพนม นครพนม 6480111 370289

๑๗ นาง ฐิติภา พลฤทธิ์ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. หนองบัวน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 6302010 16691

๑๘ นาง ฐิติรัตน์ ชนะค้า หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 6301303 15505

๑๙ นาย นิรัตน์ชัย โคตพงษ์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา 6302205 16481

๒๐ นาง มาลัย หดัสันเทยีะ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. วังโพธิ์ บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 6300505 844

๒๑ นาย สัญญา ทรัพย์ศิริกุล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 6301510 15763

๒๒ นาย สุรศักด์ิ ไชยทกัษณิ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. กุดน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 6302012 15358

๒๓ นาย วันสมาน อิลวานุดดีน ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 5960302 180430

๒๔ น.ส. จินตนา สีแพง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 6380403 37391

๒๕ น.ส. เจียมจิตร นาศรีทม นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. โพธิ์หมากแข้ง บงึโขงหลง บึงกาฬ 6380605 73632

๒๖ นาง จารุวรรณ อ่อนจันทร์ หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 5312102 62380

๒๗ นาย ชัยชนะ แกล้วกล้า นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ละลวด ช านิ บุรีรัมย์ 6311806 62459

๒๘ นาง วนิดา วัชรินทรางกูร หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 6312103 62379

๒๙ นาง วีนัสรา วิทย์ศลาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ 5311201 30893

๓๐ นาย สมเกียรติ สมุติรัมย์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์ 6311204 19859

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม รหสัหลักสูตร ๓๐๘๐๑๒ รุน่ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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๓๑ น.ส. อภิญญา นพเก้า หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 5310301 191153

๓๒ นาง อริสรา เภสัชชา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311009 20173

๓๓ น.ส. สิรญาดา ผิวเผ่ือน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทม. ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 4130603 21137

๓๔ น.ส. สุกัญญา เอีย่มสิทธิพรกลุ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทม. คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 4130601 21132

๓๕ นาง ชญานิษฐ์ มนทสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม อบต. คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 6770106 421412

๓๖ น.ส. นิชาพัฒน์ วราวัฒน์ชยากร หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ห้วยทราย ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 6770108 21318

๓๗ นาย เทอดศักด์ิ ทองล้วน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. น้ าแวน เชียงค า พะเยา 6560307 61532

๓๘ น.ส. กัลยกร มั่นยุติธรรม หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. เนินเพิม่ นครไทย พิษณุโลก 6650208 484

๓๙ น.ส. กัลยาภัสร์ รอดโม หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. มะขามสูง พิษณุโลก พิษณุโลก 6650118 25285

๔๐ น.ส. รัตนาพร บุญอิ่ม หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650606 24994

๔๑ จ.ส.อ. ส าเร็จ ดีแล้ว หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บ้านกร่าง พิษณุโลก พิษณุโลก 6650107 25116

๔๒ นาง โสภา จิรโชติประภา หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 6650506 24901

๔๓ น.ส. ณัฐศิตา เป็นศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401 421672

๔๔ น.ส. มยุรี ชะนะชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 4670501 63045

๔๕ นาง ส าราญ ค าพีระ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670321 25656

๔๖ น.ส. สุจิตรา คงปัญญา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670304 420306

๔๗ นาย นิวัฒน์ พรหมศรี หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. กมลา กะทู้ ภูเก็ต 6830203 26301

๔๘ จ.อ. ธนวรรธน์ จันต่อ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ห้วยแอ่ง มหาสารคาม มหาสารคาม 6440113 69948

๔๙ นาย บุญเลิศ นามวิเศษ หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. หัวดง นาดูน มหาสารคาม 5441002 27975

๕๐ น.ส. รัชฎา สาตรา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 6441007 27258

๕๑ น.ส. สังวาลย์ ภูส ารอง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440312 26629

๕๒ นาง ปวีณรัตน์ แสงโทณ์โพธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 5490201 420413

๕๓ น.ส. ดวงตา อุปชัย หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 6350903 420722

๕๔ นาย มรกต ศาสตริน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร 6350610 28854

๕๕ นาย วิจารย์ จอกนาค หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 6350905 8338

๕๖ น.ส. ทิพย์นภา สุดชารี หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. น้ าค า สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 6451110 30015

๕๗ นาย ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451608 31193

๕๘ นาย วัฒนา กระวีสายสุนทร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 4450102 193169

๕๙ นาย ชูเกียรติ พรมเมือง หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. วังจั่น โคกส าโรง ลพบุรี 6160309 32921

๖๐ นาย รัฐพงศ์ กินจ าปา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 6161106 420680
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๖๑ นาง อริญาพร ขยัน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ถลุงเหล็ก โคกส าโรง ลพบุรี 6160306 33521

๖๒ นาง พจนัณค์ เงางาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 5520201 165790

๖๓ น.ส. กนกกาญจน์ มะลาง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. นาทราย ล้ี ล าพูน 6510406 33462

๖๔ นาย สุมิตร กัญจะนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. แม่แรง ป่าซาง ล าพูน 5510601 63666

๖๕ น.ส. กุญช์ชญา พรหมธร หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331009 421493

๖๖ น.ส. เกศรา สิงหจ์ันทกึ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331008 34277

๖๗ น.ส. ขวัญชีวัน วงศ์ทองดี หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 6331602 63818

๖๘ นาง เขมสิริณพร กันยา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ส าโรงตาเจน็ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330520 35875

๖๙ น.ส. จิราภรณ์ ไพรบึง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330809 421107

๗๐ น.ส. ชัชชญา สว่างภพ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 6331606 35426

๗๑ นาง ชุติยารัตน์ มณีโชติ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331704 421496

๗๒ นาง ชุรีกรณ์ สัมฤทธิ์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. คูซอด ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330113 34414

๗๓ น.ส. โชติกา อุตลา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330903 36167

๗๔ นาง ธนัฏฐ์นัน เกสร หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ศรีส าราญ วังหิน ศรีสะเกษ 6331608 8111

๗๕ นาย ประยูร ชัยบญัญา หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331019 36333

๗๖ น.ส. ปองทิพย์ ใจแก้ว หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331015 35161

๗๗ นาย พรพรหม พรหมประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 6332004 34970

๗๘ น.ส. ไพรวรรณ์ หวังเจริญ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 6330602 35441

๗๙ นาย ภิเชษฐ์ ใบเขียว หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองไผ่ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330116 36203

๘๐ นาง มัณฑนา เสนาภักด์ิ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6330408 34527

๘๑ นาย ยงยุทธ อุมรัศมีโชติ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โนนส าราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6330416 411456

๘๒ นาง วรลักษณ์ กันหะบตุร หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 6332006 36035

๘๓ นาย วิทยาวัฒน์ แหวนเงิน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330703 421491

๘๔ นาย วินัย นามบุตร หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 6331604 34874

๘๕ นาง วิไลวรรณ นาครินทร์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 6332204 36108

๘๖ น.ส. ศิริพร ปรือปรัง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330502 35155

๘๗ นาง สุนิต คงสิม หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330313 421495

๘๘ น.ส. โสภา จิตมั่น หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ตะดอบ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330107 34738

๘๙ น.ส. หนูพร นาห่อม หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330507 34273

๙๐ นาย จักรวาฬ จันทร์หล้า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 5470603 37038



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

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม รหสัหลักสูตร ๓๐๘๐๑๒ รุน่ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๙๑ นาย ธวัชชัย ฟองอ่อน หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 5470407 37208

๙๒ น.ส. พนารัตน์ นาโควงค์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ทต. นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 5470409 36877

๙๓ นาย อรรณพ เพ็ชร์ก าเนิด หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 6900206 62697

๙๔ นาย วินัส นวลฉวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทม. ปากน้ าสมุทรปราการ สมทุรปราการ สมุทรปราการ 4110103 64075

๙๕ น.ส. อุมาพร หาญณรงค์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307 39397

๙๖ นาง กัญชพร วงษ์แสง หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ทา่มะปราง แก่งคอย สระบุรี 6190209 420969

๙๗ น.ส. เนคษรินทร์ ปัดจะมะ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. บ้านล า วิหารแดง สระบุรี 6190405 40553

๙๘ นาง สุภลักษณ์ แสงทอง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี 6190404 40550

๙๙ จ.อ. ประวิทย์ มาลัยหวล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640509 73402

๑๐๐ นาง ธนพร เทียนศิริกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 5720503 39838

๑๐๑ นาง พิมพ์วิมล จิตสงค์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทน. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102 422257

๑๐๒ นาง สุภาภรณ์ ค าสุข หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 6431504 420319

๑๐๓ นาง อรุณรัตน์ เปียคล้าย หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. ค่ายบกหวาน หนองคาย หนองคาย 6430112 44177

๑๐๔ นาง จินตนา ชวนอาจ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองบวัใต้ ศรีบญุเรือง หนองบัวล าภู 6390412 45472

๑๐๕ นาย ธีรชาติ ศิลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู 5390601 421311

๑๐๖ นาง ลักษมี พิมพ์แน่น หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 6390506 45214

๑๐๗ นาง จุฑารัตน์ หรัญรัตน์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ทต. ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 5410801 421116

๑๐๘ นาย ชัยเดช วัฒนวิไลกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203 418206

๑๐๙ นาย ชาญชัย อ่อนละมุล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. อุ่มจาน ประจักษศิ์ลปาคม อุดรธานี 6412503 420632

๑๑๐ นาย นิกร แสนวา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม อบต. หนองไฮ อุดรธานี อุดรธานี 6410119 420503

๑๑๑ น.ส. วีณา ผงบุญตา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. นาข่า อุดรธานี อุดรธานี 6410122 418783

๑๑๒ น.ส. สมเด็จ มณีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203 418208

๑๑๓ จ.ส.อ. อาทิตย์ เดชสมบติั หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี 6412104 413490

๑๑๔ นาย วรรมงคล สวัสดี หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 6340713 421498

๑๑๕ น.ส. อาทิชา บรรหารบุตราไชย หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ฝางค า สิรินธร อุบลราชธานี 6342507 49384



 
การเตรียมตวัเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ – ๙.๐๐ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว 
     เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก  อปท.  
๒. การแต่งกาย 

     ๒.๑ ชุดเรียน  
๑)  วันรายงานตัว พิธีเปิด – ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกาก ีคอพับแขนยาว           
๒)  กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของอปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด าใส่ใน             

                วันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
       ๓)  ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว 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                           

การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีผ่านทางการ

ให้บริการ (Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ          
                   (Ref.No.๑) ให้ใส่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             

(Ref.No.๒) ให้ใส่  รหสัหน่วยงาน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th คอลัมน์
บริการ อปท. หรือ   รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม                                                                                                                                                                                        

(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวสิบสามหลักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และให้ใช้แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทน
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

 
หมายเหตุ: จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรละประมาณ ๘๐ ท่านโดยดูจากการโอนเงิน  
                หากมีผู้ช าระเงินเกินท่ีก าหนด ทางสถาบันจะพิจารณาอึกครั้ง หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่าง)  
                 ****************************************************************** 

http://www.lpdi.go.th/
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