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๑ นาง จินตนา เกกินะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 6810207
๒ นาย ภาสกร เกษรรัตน์ นักพัฒนาชุมชน ทต. หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460703
๓ นาย วรพรต สิงห์เรือง นักพัฒนาชุมชน ทต. คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 5620602
๔ น.ส. สุรินทร์ ถาวร นักพัฒนาชุมชน อบต. วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620511
๕ น.ส. นพวรรณ จนัประทกัษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 6401104
๖ นาง อวยพร ภาคการ นักพัฒนาชุมชน ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี 4220201
๗ น.ส. ปราณี ปิน่สุวรรณ นักพัฒนาชุมชน อบต. ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 6360610
๘ นาง อนุวรรณ ชื่นเมือง นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360114
๙ นาย จิราเมธ รัตนะพฤกษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. เวียงห้าว พาน เชียงราย 6570510
๑๐ นาย บุญไทย เจริญสุข นักพัฒนาชุมชน อบต. อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 6230113
๑๑ นาย อโนชา ปันทะวงษ์ นักพัฒนาชุมชน ทม. ตาก เมืองตาก ตาก 4630102
๑๒ น.ส. จิดาภัส อาจวิชัย นักพัฒนาชุมชน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 3730102
๑๓ น.ส. ธันยรัศมิ์ เทียมเวหา นักพัฒนาชุมชน อบต. บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 6730316
๑๔ น.ส. นันท์นภัส จันทร์เผ่ือน นักพัฒนาชุมชน อบต. บางพระ นครชัยศรี นครปฐม 6730317
๑๕ น.ส. รัตนา ชาวนาฝ้าย นักพัฒนาชุมชน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 3730102
๑๖ น.ส. ลัดดา พนาพรสกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม 6730306
๑๗ น.ส. วิลาสิณี นิยมพงษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 6730315
๑๘ นาย สราวุฒิ ช่างสี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม 6730313
๑๙ น.ส. จิราธร แสงอรุณ นักพัฒนาชุมชน ทต. ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 5480801
๒๐ นาย ปริชญ์ เมืองพลงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 6480107
๒๑ พ.จ.อ. ปริญญา ตรีจันทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ค าพี้ นาแก นครพนม 6480704
๒๒ น.ส. สุภาวดี ดาดง นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 6480806
๒๓ นาง ธัชนันต์ อมาตยคง นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300805
๒๔ นาย บัณฑิต นาวาสุข นักพัฒนาชุมชน ทต. บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา 5301405
๒๕ น.ส. อัญชลี คิดรอบ นักพัฒนาชุมชน ทต. แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา 5302202
๒๖ นาง นภา จุลภักด์ิ นักพัฒนาชุมชน อบต. กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 6802104
๒๗ นาย สมชาย แก้วก ายาน นักพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800903
๒๘ นาง รุ่งทิพย์ สุนาวงศ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120606
๒๙ นาย ธนวัฒน์ บุญแสง นักพัฒนาชุมชน อบต. หมอเมือง แม่จริม น่าน 6550205
๓๐ นาย พงษ์เทพ จันเคร่ือง นักพัฒนาชุมชน อบต. แม่จริม แม่จริม น่าน 6550203
๓๑ นาย ธมกร เพยีรภายลุน นักพัฒนาชุมชน อบต. โนนสมบรูณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380114
๓๒ นาย พิราม วงค์ภมูิเมือง นักพัฒนาชุมชน อบต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 6380503
๓๓ น.ส. ญาตาวี ชมบุญ นักพัฒนาชุมชน อบต. ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 6310312
๓๔ น.ส. ณัฐชุตา พลัง นักพัฒนาชุมชน อบต. เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 6311107

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม
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๓๕ น.ส. ธัญญ์นรี ปุยะติ นักพัฒนาชุมชน อบต. ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 6310403
๓๖ นาย นพดล ทีเหล็ก นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองหงส์ หนองหงส์ บุรีรัมย์ 5311401
๓๗ นาง นิตยา เหมเงิน นักพัฒนาชุมชน อบต. สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 6311405
๓๘ น.ส. ปูริดา ภูจ าเนียร นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 5310901
๓๙ น.ส. สิรัชชา อภิศรสิริ นักพัฒนาชุมชน ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 5310301
๔๐ นาย บุญเลิศ จิตรีเชาว์ นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 6130704
๔๑ น.ส. อนัญญ์อร สุวรรณเวสสะ นักพัฒนาชุมชน อบต. คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 6130506
๔๒ น.ส. มนัสวี นวลละะออง นักพัฒนาชุมชน อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770204
๔๓ นาย ชาคริต มุ้ยสกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140616
๔๔ นาง ณัฐนิช แสวงผล นักพัฒนาชุมชน อบต. อ่างทอง เชียงค า พะเยา 6560311
๔๕ น.ส. ดนิตา พรชิตสกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. ร่มเย็น เชียงค า พะเยา 6560309
๔๖ น.ส. พรรณงาม แสงสม นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองพ้อ ควนขนุน พัทลุง 5930508
๔๗ น.ส. ปิยะพร ภูศรีเทศ นักพัฒนาชุมชน อบต. วงฆอ้ง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650604
๔๘ น.ส. สมจิตร แสสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน ทต. บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650108
๔๙ นาย สาโรจน์ สิงทนะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. โคกสลุด บางกระทุม่ พิษณุโลก 6650506
๕๐ น.ส. จินดา จุฬาราษฎร์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670513
๕๑ จ.ส.ท. มงคล กองมณี นักพัฒนาชุมชน อบต. ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 6670607
๕๒ นาย สมโรจน์ อนุกูลนารี นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670305
๕๓ น.ส. ยุพา สุวรรณกิต นักพัฒนาชุมชน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5830105
๕๔ นาย เอกวรา ถาวโร นักพัฒนาชุมชน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5830105
๕๕ นาง เอื้อมพร คริสต์รักษา นักพัฒนาชุมชน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5830105
๕๖ น.ส. กัญญาณัฐ แก้วจุมพล นักพัฒนาชุมชน ทต. โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 5440301
๕๗ นาย ฉัตรชัย ศรีวิชา นักพัฒนาชุมชน อบต. วังไชย บรบือ มหาสารคาม 6440613
๕๘ นาง มิ่งพร หล่อเงิน นักพัฒนาชุมชน อบต. นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 6440508
๕๙ น.ส. พัชรินทร์ ชัยนนท์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 6490305
๖๐ น.ส. บรรจง ขยันท า นักพัฒนาชุมชน ทต. นาเวียง ทรายมูล ยโสธร 5350202
๖๑ นาย ประเสริฐ ศรีชินราช นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอกล้ า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450303
๖๒ นาย ประเสริฐ ศรีชินราช นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอกล้ า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450303
๖๓ นาย รัฐธรรมนูญ ค านวนอนิทร์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451606
๖๔ นาง อรชร อารีย์เอื้อ นักพัฒนาชุมชน อบต. แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 6451708
๖๕ น.ส. ศิริพร อ าพะสุโร นักพัฒนาชุมชน อบต. นาคา สุขส าราญ ระนอง 6850502
๖๖ น.ส. ชาริกา เทียมเท่าเกดิ นักพัฒนาชุมชน อบต. คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700110
๖๗ ว่าที่ ร.ท. พงศกร พันแสน นักพัฒนาชุมชน อบต. ซับสมบูรณ์ ล าสนธิ ลพบุรี 6161004
๖๘ น.ส. พิมพ์พรรณ พลพืชน์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ถลุงเหล็ก โคกส าโรง ลพบุรี 6160306
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๖๙ น.ส. สุรี สุอ่อนน้อม นักพัฒนาชุมชน อบต. หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง 6521305
๗๐ น.ส. กัลยรัตน์ ลาดใจ นักพัฒนาชุมชน ทต. บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 5510301
๗๑ น.ส. ชนัดดา ผมค า นักพัฒนาชุมชน อบต. ตะเคียนปม ทุง่หัวช้าง ล าพูน 6510503
๗๒ นาย ชนะพล ผลสุข นักพัฒนาชุมชน ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 4330102
๗๓ นาย เมธาสิทธิ์ นามขันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. โพธิว์งศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330808
๗๔ น.ส. ณัฐชยา เดชธิสา นักพัฒนาชุมชน ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร 5471801
๗๕ นาง ปรีดา กองศรีหา นักพัฒนาชุมชน อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 6470808
๗๖ นาย วัฒน์ชัย บัวงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 6470115
๗๗ นาย วีระยุทธ ศรีวิลัย นักพัฒนาชุมชน ทต. พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 5470403
๗๘ น.ส. กิตติพร บุญห้าว นักพัฒนาชุมชน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา 4901501
๗๙ นาย กิตติศักด์ิ มูสิกะโรจน์ นักพัฒนาชุมชน ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 4901103
๘๐ น.ส. ดารุณีย์ แล๊ะจิ นักพัฒนาชุมชน อบต. แค จะนะ สงขลา 6900311
๘๑ นาย ปกครอง สังขะชาติ นักพัฒนาชุมชน ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 4901103
๘๒ น.ส. มีนา สุวรรณข า นักพัฒนาชุมชน ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 4901103
๘๓ น.ส. อภิญญา เห็นดีน นักพัฒนาชุมชน ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 4901103
๘๔ น.ส. กันต์ฤทัย วิจติรไพโรจน์ นักพัฒนาชุมชน ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102
๘๕ น.ส. สอหรา หลีมานัน นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุง่นุ้ย ควนกาหลง สตูล 6910302
๘๖ นาง วันเพ็ญ สะใบบาง นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 6190408
๘๗ น.ส. ศันสนีย์ ศรีโชติ นักพัฒนาชุมชน อบต. กุ่มหัก หนองแค สระบุรี 6190305
๘๘ นาย บุญช่วย จริยา นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 6640711
๘๙ นาง สุพรรณี บุญให้ นักพัฒนาชุมชน อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 6640804
๙๐ นาย เกียรติศักด์ิ นาคีอนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 6720912
๙๑ น.ส. ณัทธมน ฉายยา นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720116
๙๒ นาย ธงชัย จันมะณี นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 6721004
๙๓ น.ส. พรดา ค าทับทิม นักพัฒนาชุมชน อบต. บางตาเถร สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720713
๙๔ นาง อรศิริ พูลส าราญ นักพัฒนาชุมชน อบต. บางเลน สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720704
๙๕ น.ส. ณัฐนิชา มั่นยืน นักพัฒนาชุมชน อบต. ดม สังขะ สุรินทร์ 6321013
๙๖ ส.อ. บุญเลิศ มูลราช นักพัฒนาชุมชน อบต. สนม สนม สุรินทร์ 6320805
๙๗ น.ส. ลัลน์ลลิต พรหมแก้ว นักพัฒนาชุมชน ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320201
๙๘ นาย สรายุทธ์ ชัยจักร์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ผาต้ัง สังคม หนองคาย 6430805
๙๙ นาง อณัญญา วงศ์เชียงเพ็ง นักพัฒนาชุมชน อบต. หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 6430114
๑๐๐ น.ส. ทัศนวรรณ โพธิศ์รีเรือง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู 6390305
๑๐๑ ส.อ. เด่น เดชบุรัมย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410115
๑๐๒ นาง ทองพูล หาญเสนา นักพัฒนาชุมชน อบต. สามัคคี น้ าโสม อุดรธานี 6411807



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักพัฒนำชมุชน รหัวหลักสูตร 439015 รุ่นที ่15 ระหว่ำงวันที ่21 พฤศจิกำยน - 16 ธันวำคม 2559

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๐๓ น.ส. ปิยนุช ตู้หม่อง นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 6410906
๑๐๔ น.ส. พรรณธิภา จันดาวาปี นักพัฒนาชุมชน ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 5410901
๑๐๕ น.ส. ละมัย วรรณวิจิตร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 6411109
๑๐๖ น.ส. ศรีสุดา หงษ์ค า นักพัฒนาชุมชน อบต. ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 6610608
๑๐๗ นาง สาวิตรี ทันนิธิ นักพัฒนาชุมชน ทต. ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 5610202
๑๐๘ นาง กมลพร พูลงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี 6341907
๑๐๙ น.ส. กฤษณา ช่วยสุข นักพัฒนาชุมชน อบต. หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อบุลราชธานี 6340114
๑๑๐ นาย พรสถิตย์ กาสีชา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. เกษม ตระการพืชผล อบุลราชธานี 6341108



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ต าแหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น า
ฝาก โทรศพัท์ ผู้น า
ฝาก 

นักพัฒนาชุมชน 

นักพัฒนาชุมชน 

15 

 

 

นักพัฒนาชุมชน 

 

  

0 1 5 4 3 9 

32,000.00 บาท 

สามหมื่นสองพันบาทถ้วน 
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Ref. No.3 : 
............................................................................................................................. ..............................................
... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

32,000.00 บาท ........................................................................................................................................
................ 

(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559                     



จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรละประมำณ ๘๐ ท่ำน 

โดยดูจำกกำรโอนเงินหำกมี ผู้ช ำระเงินเกินท่ีก ำหนด           

ทำงสถำบันจะพจิำรณำอีกครัง้ หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่ำง) 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ก าหนดไว้ในหนังสือ รายงานตัวเข้ารับการอบรม               
    พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 
2. การแต่งกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
          (3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (5) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
    2.2 ชุดออกก าลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 2 ตัว  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
3. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
4. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.1 กระเป๋าเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการ  โอนเงินเข้าบัญชี                 
ผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    ส าหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ให้ใส ่รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายส าเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
*  ห้ามน าเตารีด ไปรีดผ้าในห้องพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนห้องพัก วันก่อนการฝึกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเข้าพัก ลงทะเบียนที่พักช่วงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเช้า 06.00-08.00 น. ค่าท่ีพัก 
วันฝึกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ - 
วันฝึกอบรม 08.01 น. เป็นต้นไป - - - 

ก่อนวันฝึกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 
ก่อนวันฝึกอบรม ก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 

ตย1. เปิดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แล้วไปลงทะเบียนเข้าห้องพักที่เวลา 08.30 น. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตย2. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเ่วลา 00.01 น. ช าระค่าห้อง 0 บ.   อาหารเช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน  
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ  เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก  
ตย3. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 9 ก่อนเวลา 18.00 น. ช าระค่าห้อง 600 บ.  ค่าอาหารเย็น-เช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแต่เร่ิมเข้าอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กรุณาแจ้ง  อ.ประจ าโครงการฯ   ก่อนช าระเงิน   

 2559 
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