
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท.

๑ นาย วิรวัฒน์ ใจหาญ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. คลองทอ่มเหนอื คลองท่อม กระบี่ 6810403

๒ น.ส. ณัฐภาส์ การรินทร์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทม. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4460102

๓ นาย ประภาส ภูต้องลม หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. ล าคลอง กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460106

๔ นาง ศศิวิมล ประโพธิท์ัง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 6461703

๕ นาย สมจิตร์ ฤทธิรุ่์ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 6460205

๖ นาย สมพงษ์ จันบุตราช หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460807

๗ นาย วิชานนท์ กมลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 5620301

๘ น.ส. แววขวัญ บุญเจริญต้ังสกุล หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 5200403

๙ นาง ฉวีวรรณ์ ต้ังตรงไพโรจน์ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 6360904

๑๐ นาย ธนวรรธน์ หนองเสนา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ทต. ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 5361011

๑๑ นาย นิกร มาละ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ 6361010

๑๒ จ.อ. บรรจง คุ้มเขว้า หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. หนองนาแซง ชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360114

๑๓ น.ส. สุวันนา ทองกัลยา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 6361309

๑๔ นาง อุไร เพชรล้ า หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ 6361008

๑๕ น.ส. สุภัชชชา ศิริมี หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. ควนกุน สิเกา ตรัง 5920501

๑๖ น.ส. นงคราญ ตะมะจันทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก 3630601

๑๗ นาง พรศิริ มั่นปาน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. พะวอ แม่สอด ตาก 6630607

๑๘ นาง มณฑา เจริญสุข หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. วังจันทร์ สามเงา ตาก 6630305

๑๙ นาง อัจฉรา รอดรักษา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก 6260310

๒๐ ว่าที่ร.ต. ธัชพล ท้าวนาง หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม 5480501

๒๑ น.ส. ปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ทม. นครพนม นครพนม นครพนม 4480102

๒๒ น.ส. กนกกร มักขุนทด หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300814

๒๓ นาง ขวัญใจ ปิน่สกุล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300810

๒๔ น.ส. ณัฐธยาน์ ลาภาเอนกนันท์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300816

๒๕ น.ส. ทัศนีย์ คงนอก หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ตาจั่น คง นครราชสีมา 6300404

๒๖ น.ส. พรชิตา กองกุล นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300815

๒๗ นาย ศุภกร น่าชม นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ช้างทอง เฉลิมพระเกยีรติ นครราชสีมา 6303205

๒๘ นาง สาริยา เฉลิมสุข หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 6301710

๒๙ นาง อภิญญา แสนมี หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 5300204

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๘๐๑๐ รุ่นที ่๑๐ ระหว่างวันที ่๑  - ๒๖ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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หลักสูตร นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๘๐๑๐ รุ่นที ่๑๐ ระหว่างวันที ่๑  - ๒๖ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๓๐ นาง ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสวสัดิการสังคม ทม. ทุง่สง ทุง่สง นครศรีธรรมราช 4800901

๓๑ นาง วงเดือน อ่อนบัวขาว นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี 6120503

๓๒ นาย เจริญ อุทัยเรือง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ บึงกาฬ 6380114

๓๓ น.ส. ณัฐชา ประทุมชัย หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 6380307

๓๔ นาง บุญรักษ์ หนึ่งชนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม อบต. ซาง เซกา บึงกาฬ 6380409

๓๕ นาง ผการัตน์ นนธิบุตร หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองเด่ิน บุง่คล้า บึงกาฬ 6380801

๓๖ น.ส. สโรชา ชัยโคตร หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 6380704

๓๗ นาย คชวัชร วงเวียน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ลุมปุก๊ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310110

๓๘ น.ส. จิราพร ทิพย์ประเสริฐ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ละลวด ช านิ บุรีรัมย์ 6311806

๓๙ นาง ทิพวรรณ ด้วงนางรอง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ 6311202

๔๐ น.ส. ธษา ชินรัมย์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ทุง่วัง สตึก บุรีรัมย์ 6311106

๔๑ น.ส. นนทิชา เถาว์ยา นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 6312205

๔๒ น.ส. ปิน่ฤทัย ค ารังศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 5310502

๔๓ นาง ผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 6310404

๔๔ นาย พงษ์นิกร โคตรพลูชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310807

๔๕ นาง สุภาพ เข็มบุบผา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 6310407

๔๖ นาง บุษรินทร์ แตงเส็ง หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 5660202

๔๗ นาย เพชรนคร แสร์ก าปัง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. นาป่า เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670111

๔๘ นาง สุพัฒนา เอี่ยมอากาศ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ 6670205

๔๙ นาย กาณฑ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ทต. ฉลอง ภูเก็ต ภูเก็ต 5830103

๕๐ นาย นิวัฒน์ พรหมศรี หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. กมลา กะทู้ ภูเก็ต 6830203

๕๑ นาง วิมล เรืองหิรัญ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 6830306

๕๒ นาง นลพรรณ งานฉมัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม อบต. แวงน่าง มหาสารคาม มหาสารคาม 6440108

๕๓ น.ส. รัชฎา สาตรา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 6441007

๕๔ นาย บัดกรี งามวงศ์ หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม อบต. นาละเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 6490307

๕๕ นาย วิจารย์ จอกนาค หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 6350905

๕๖ น.ส. โชติกา สุวรรณหงส์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ดอกล้ า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450303

๕๗ นาง เบญญาภา ทันดา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 6450209

๕๘ นาย ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451608
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หลักสูตร นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๘๐๑๐ รุ่นที ่๑๐ ระหว่างวันที ่๑  - ๒๖ มถุินานย ๒๕๕๘
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๕๙ นาย วิทยา สุริวาล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 6451010

๖๐ น.ส. สฤทธิต์า ประชาไนย์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450510

๖๑ น.ส. สุรีย์พร คงประเสริฐ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. นิคมพฒันา นิคมพัฒนา ระยอง 6210804

๖๒ น.ส. ชลธิชา จิวจินดา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 6700205

๖๓ นาย พงษ์ศักด์ิ บุษเนียร หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ทุง่ฝาย ล าปาง ล าปาง 6520110

๖๔ นาย พจน์ ด าริชัยมงคล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 5520201

๖๕ นาง พจนัณค์ เงางาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 5520201

๖๖ จ.อ. มานะ มูลพิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. เขาแก้ว เชียงคาน เลย 5420302

๖๗ นาง สิรภัทร แสนใจวุฒิ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. ธาตุ เชียงคาน เลย 5420303

๖๘ นาง กัญญา มั่งมี หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม อบต. ทุง่ไชย อุทมุพรพสัิย ศรีสะเกษ 6331014

๖๙ นาง ยุวธิดา ตะเคียน นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330303

๗๐ นาย ก าพล ก้อนตาล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ค าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 6471209

๗๑ นาย ธนภัทร ทิพชาติ หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 5471203

๗๒ นาย ธนิต บัวขันธ์ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 6470810

๗๓ น.ส. ธัญรัตน์ สุรินทะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 5471205

๗๔ นาง วินัดดา รูย์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 5471207

๗๕ นาง สุฎารัตน์ ศิริจันทร์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 6471211

๗๖ นาง สุดาสิรินทร์ มีธรรม นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 6471214

๗๗ น.ส. สุรีรัตน์ วงศ์อนันต์ หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. วัฒนา ส่องดาว สกลนคร 5471305

๗๘ น.ส. โสภิตา ศรีสุดา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 6471208

๗๙ นาย ชนะ บุญมณี นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 4901103

๘๐ นาง ประภาพรรณ ศิริวฒันสกุล หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307

๘๑ นาง ภัคชลีพร วงค์เต็มแก้ว นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307

๘๒ น.ส. นพวรรณ ไม้สน หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. โคกขาม สมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740108

๘๓ นาง รัตนา ศรีวัฒนา หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทน. อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3740201

๘๔ นาง จุฑามาศ ฉายพุทธ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี 6190316

๘๕ นาย ฉัตรชัย พลภักดี หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี 5190609

๘๖ น.ส. นันทพร ประเสริฐนู หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. หนองโรง หนองแค สระบุรี 6190317

๘๗ นาง รัตนาวดี ทองมี หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 6190212



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท.

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๘๐๑๐ รุ่นที ่๑๐ ระหว่างวันที ่๑  - ๒๖ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๘๘ น.ส. สุกัญญา สุขใหญ่ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองจิก หนองแค สระบุรี 6190313

๘๙ นาง กฤษณา เสือทอน ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม ทม. สุโขทยัธานี สุโขทัย สุโขทัย 4640102

๙๐ น.ส. ธันย์ชนก ค านุช หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 6640307

๙๑ น.ส. ปารีณา วงศ์เสนา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 6640303

๙๒ น.ส. สุพัตรา สุขแท้ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ปากพระ สุโขทัย สุโขทัย 6640111

๙๓ นาย พิรวัชร อ่ าสกุล หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. โพธิพ์ระยา สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ 5720104

๙๔ นาย ณรงค์ พรมสุข นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. วัดธาตุ หนองคาย หนองคาย 5430110

๙๕ น.ส. กัญญาภัค เพียวิเศษ หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. จอมทอง ศรีบญุเรือง หนองบัวล าภู 5390401

๙๖ นาง จินตนา ชวนอาจ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. หนองบวัใต้ ศรีบญุเรือง หนองบัวล าภู 6390412

๙๗ นาง กิ่งดาว ทุง่ฝน ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม ทต. ทุง่ใหญ่ ทุง่ฝน อุดรธานี 5410703

๙๘ นาย ชาญชัย น าสุย หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 6411102

๙๙ นาง นภารัตน์ ทองโม้ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โนนสูง อุดรธานี อุดรธานี 6410116

๑๐๐ นาย พีรกร เจริญชนม์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 6411703

๑๐๑ นาย ภาคภูมิ ค าภิระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวสัดิการและสังคม ทต. หนองบัว อุดรธานี อุดรธานี 5410108

๑๐๒ นาย วราวุธ สุขสิทธิ์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 6410409

๑๐๓ นาย สิทธิกร ทาระชัย หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. สามัคคี น้ าโสม อุดรธานี 6411807

๑๐๔ นาง ธนัชพร บุปะเท หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บ้านด่านนาขาม อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 6530116

๑๐๕ นาย ปฏิญญา คงเขียน หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม อบต. น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 6530307

๑๐๖ นาย สุรสิทธิ์ ส าพล หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี 6342203



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

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

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –   
                    วันศุกร ์
                ๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร –  วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    ๔.๑ กระเป๋าเอกสาร    ๑   ใบ 
    ๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
    ๔.๓ เนคไท 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ         
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          ส าหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร –  รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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