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

๑ น.ส. วรณัน เชื้องาม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบรีุ 6711303 419612

๒ น.ส. อารีย์ ทองนุ่ม หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบรีุ 6710304 159050

๓ น.ส. วรัทยา เจนจบ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต. จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร 6620703 4995

๔ นาย ประจักษ์ พิจารโชติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 6400907 6560

๕ นาย วัฒนาคร วารีศรลาภ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 5220701 72023

๖ นาย ชาญกิตต์ิ อู่ไพบูลย์สิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 6240701 8313

๗ น.ส. ธารา นพเกตุ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ทา่สะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240404 8552

๘ นาย สมโชค คงศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240505 419498

๙ ส.อ. ชาญณรงค์ แย้มเอม หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี ชลบุรี 5200110 341882

๑๐ นาง รัตนา เวชบุตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองต าหรุ ชลบุรี ชลบุรี 6200114 422276

๑๑ นาย สุพจน์ หัสติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701 159113

๑๒ น.ส. อนุธิดา กวินวรรณกุล นักบริหารงานทั่วไป ทต. ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี 5201002 182351

๑๓ น.ส. ธมนภัทร ศิลมั่น หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านเป้า เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 5360402 189379

๑๔ น.ส. นภาวัลย์ บุญตัน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เวียงพางค า แม่สาย เชียงราย 5570903 352377

๑๕ น.ส. รสริน บุญเรือง นักบริหารงานทั่วไป ทต. แม่สาย แม่สาย เชียงราย 5570901 164624

๑๖ นาย ธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 5502101 423169

๑๗ นาง มาณิศา สมชื่อ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 6500607 410166

๑๘ นาย อุเทน ยะมา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 5501603 419851

๑๙ น.ส. ธัญณภัทร์ สีถันธนานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม 5730501 419618

๒๐ นาง วันเพ็ญ ห้วยกรดวฒันา หัวหน้าส านักปลัด ทต. สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 5730401 420258

๒๑ น.ส. ศิราณี พูลกล่ิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนตูม บางเลน นครปฐม 6730505 13956

๒๒ นาย กันยา บัวเคน นักบริหารงานทั่วไป ทม. นครพนม นครพนม นครพนม 4480102 1722

๒๓ นาง จิราวดี หัสดิสาร หัวหน้าส านักปลัด ทต. นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 5801001 190611

๒๔ นาย ณรงค์ ชุมโชติ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800702 180218

๒๕ นาง กัลยา คนข า ผู้อ านวยการวชิาการและแผนงาน ทต. เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 5120303 419445

๒๖ น.ส. ดวงเดือน นุชมาก หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทม. บางศรีเมือง นนทบุรี นนทบุรี 4120103 161486

๒๗ จ.อ. สุวิทย์ ขันเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 5380701 379837

๒๘ นาย คมคาย นะราช หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 5311002 72340

๒๙ นาย ไชยยา จันทะบุรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 6311905 419461

๓๐ น.ส. ชินนาฎ กาญจนธนากุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบรีุ 6250306 375357

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๕๒ รุ่นที ่๕๒ ระหว่างวันที ่๓๐ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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๓๑ นาง บุญญาดา ศรีสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกไม้ลาย ปราจีนบุรี ปราจีนบรีุ 6250105 21651

๓๒ นาง นันทวรรณ ชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140608 71854

๓๓ นาง ราตรี ไตรอุโภค หัวหน้าส านักปลัด อบต. พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 6141006 23217

๓๔ น.ส. รุ้งลาวรรณ พูลโภคะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140613 419699

๓๕ น.ส. สุธินี คงเจริญสุข หัวหน้าส านักปลัด ทต. อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 5140302 165305

๓๖ วา่ที่ ร.ท. เลอพงษ์ หอมยา หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านตุ่น พะเยา พะเยา 6560113 419881

๓๗ น.ส. บุญสิตา บุญนาม หัวหน้าส านักปลัด อบต. เหมาะ กะปง พังงา 6820304 71984

๓๘ นาย ทวี มีพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 5930606 411034

๓๙ นาง กุลรดา จูจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เนินสว่าง โพธิ์ประทบัช้าง พิจิตร 6660305 24732

๔๐ นาง นิภา อมรางกูร นักบริหารงานทั่วไป ทม. พิจิตร พิจิตร พิจิตร 4660102 56720

๔๑ นาง ปรารถนา ดวงแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. รังนก สามง่าม พิจิตร 6660705 24678

๔๒ นาย พิสิฐ บุญสุขใจ หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 5660202 419922

๔๓ จ.อ. ทนงศักด์ิ คงทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 6760301 3436

๔๔ น.ส. ลัดดา ศรีงาม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบุรี 6760802 21538

๔๕ นาง สายฝน มังกรทอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 5670701 370680

๔๖ ว่าที่ร.ต. วัลลภ ค าแหง หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. เกาะแก้ว ภูเก็ต ภูเก็ต 6830108 163692

๔๗ นาย ธนพัฒน ศิริสุริยเดช หัวหน้าส านักปลัด อบต. แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440303 419953

๔๘ นาย บพิธ ขาลวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยางทา่แจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440314 27396

๔๙ นาย สมชัย เหลาฤทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 6440610 27129

๕๐ นาง เจียรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580605 419993

๕๑ พ.อ.ท. ธนากร เขียวส าโรง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 6580206 419995

๕๒ นาง เนตรดาว วงศ์พญา หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580601 28523

๕๓ นาง ไพรินทร์ แสงทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580602 420005

๕๔ นาง อรชร มูลข า หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580606 420006

๕๕ นาย ชาคริต ชาญจิตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 5350701 419782

๕๖ นาย สุระสิทธิ์ พลอยงาม หัวหน้าส านักปลัด อบต. บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 6350607 419416

๕๗ นาง ทิพวรรณ ฝางแก้ว นักบริหารงานทั่วไป ทต. เมืองสรวง สรวง ร้อยเอ็ด 5451201 1230

๕๘ นาง ธัญวรัตน์ สมพงษพ์นัธุ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 6451106 30317

๕๙ นาง รัตน์ทญิญา คุ้มบัวลา นักบริหารงานทั่วไป ทต. คูเมือง สรวง ร้อยเอ็ด 5451203 63384

๖๐ นาง อรุณพร อนุตราภิบาล หัวหน้าส านักปลัด ทม. ระนอง ระนอง ระนอง 4850102 56986
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๖๑ น.ส. กันต์สินี รุ่งสุรฉัตร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทางเกวยีน แกลง ระยอง 6210317 31838

๖๒ ว่าที่ร.ต. ชาญชัย จันทร์เอี่ยม หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 6700711 410374

๖๓ นาย ธาดา จันทโร หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 6700718 32369

๖๔ นาย ศรีศักด์ิ ตัณฑ์เจริญรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวโพ บางแพ ราชบุรี 6700604 414017

๖๕ น.ส. อังคณา สุภาพ หัวหน้าส านักปลัด อบต. สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 6700719 32503

๖๖ น.ส. พิกุล เตชะปัน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านแป้น ล าพูน ล าพูน 5510103 168235

๖๗ นาย พิศาล ดวงดึง นักบริหารงานทั่วไป ทต. เหมืองจี้ ล าพูน ล าพูน 5510110 349382

๖๘ นาง นรินทร์ทิพย์ ไข่มุกข์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 5330901 419706

๖๙ พ.จ.อ. เกียรติศักด์ิ จันทะนพ หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ทต. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 5470811 358436

๗๐ นาย อติราช ปัญจนัทร์สิงห์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. อากาศอ านวย อากาศอ านวย สกลนคร 5471102 359803

๗๑ น.ส. ธนิตา อนุจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 6901604 43226

๗๒ น.ส. โนรี แซ่อุ่ย หัวหน้าส านักปลัด อบต. จะทิง้พระ สทิงพระ สงขลา 6900204 1419

๗๓ น.ส. ศุภราภรณ์ ย้อยแก้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ่อตรุ ระโนด สงขลา 5900702 165937

๗๔ น.ส. วรันญา เสียงล้ า หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองบอน สระแก้ว สระแก้ว 6270112 40349

๗๕ น.ส. ฉันท์ชนก แก่นจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. กุดนกเปล้า สระบุรี สระบุรี 5190104 144437

๗๖ น.ส. รตนพร ศรีทองบริบูรณ์ หวัหน้างานจดัท างบประมาณ ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 4190901 400065

๗๗ น.ส. วิยะดา เชี่ยวชาญ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. หนองแซง หนองแซง สระบุรี 5190501 419492

๗๘ นาง สุนทราภา ฤกษ์สันทัด นักบริหารงานทั่วไป ทต. พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 5190902 194659

๗๙ น.ส. กัญจนพร ราชดารา หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย 6640602 73426

๘๐ นาง ปวีณา เผยวัจน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 6640708 194779

๘๑ นาง ศุภารมย์ สุวรรณวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านนา ศรีส าโรง สุโขทัย 6640611 41573

๘๒ น.ส. อมรณัฐน์ เมฆนิล หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 5640706 166076

๘๓ นาง กัญญ์ณิษา สีถันธนานนท์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านกุ่ม สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720715 42427

๘๔ น.ส. จุไรรัตน์ ล้ิมประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720308 419756

๘๕ น.ส. ฐิติมา จันทร์วิสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี 5720404 162702

๘๖ น.ส. ประไพภรณ์ ศรีสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720216 420971

๘๗ นาง วิชยา นาคเวช หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางตาเถร สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720713 163841

๘๘ น.ส. ศิริพรรณ กินิพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720210 388696

๘๙ น.ส. อุไรวรรณ ศรีกรณียกิจ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 6720807 42151

๙๐ นาย ปรีชาวุฒิ นาคเพชรพลู หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841707 13796



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

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๕๒ รุ่นที ่๕๒ ระหว่างวันที ่๓๐ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๙๑ นาง พรพิรุณ ชิวารักษ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เพชรพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 5840504 419779

๙๒ นาย วาทิตต์ ศุทธางกูร หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ขุนทะเล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5840104 166108

๙๓ นาย จันทวัฒน์ ศรีไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. นอกเมือง สุรินทร์ สุรินทร์ 6320106 135607

๙๔ นาง นิดา แสงกมล หัวหน้าส านักปลัด อบต. กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู 6390305 45248

๙๕ นาย ประพันธ์ อระบุตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. นาค าไฮ หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 5390103 419823

๙๖ นาย ยุทธศิลป์ สุปัญญา หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านขาม หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390112 419858

๙๗ นาย ศรีเมือง สามล หัวหน้าส านักปลัด อบต. นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวล าภู 6390308 409502

๙๘ นาย อมรพงศ์ พันธศรี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390503 419380

๙๙ น.ส. ณภัทร ไพลุวสัณฑาลัย หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังน้ าเย็น แสวงหา อ่างทอง 6150504 64559

๑๐๐ นาง ดลยา ต้ังตระกูล หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาแต้ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370120 195466

๑๐๑ นาง เพลินพิศ มุลทมาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 4370102 195510

๑๐๒ นาย สุรเดช พิมพ์โพธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370507 373353

๑๐๓ นาย อัครพัฒน์ เมืองจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. สิริเสนางค์ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 5370502 419776

๑๐๔ นาง ลดาวัลย์ มิฉายา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203 419767

๑๐๕ นาง สมเพชร ภักดีอ านาจ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203 419771

๑๐๖ น.ส. สุขศรี ค าสุข หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทม. บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 4411101 173037

๑๐๗ นาย สุทธิพงศ์ ทานัง หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองอ้อ หนองววัซอ อุดรธานี 6410305 417537

๑๐๘ นาง เสาวรักษ์ แสนสมบัติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาแค นายูง อุดรธานี 6412203 46701

๑๐๙ นาง อรดี อุทัยเรือง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี 2410101 372483

๑๑๐ น.ส. เรณู ศรีจันทร์ทับ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ด่านนาขาม อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5530104 73852

๑๑๑ น.ส. กัญฑิมา ชุมสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทต. ขามใหญ่ อุบลราชธานี อุบลราชธานี 5340105 406084
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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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