
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๓๐                                  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

        ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

เรื่อง  ขอเชิญเขารับการฝกอบรม 

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)  

สิ่งที่สงมาดวย    ๑. แบบใบโอนเงินคาลงทะเบียน   จํานวน ๑ ชุด 
           ๒. เอกสารการเตรียมตัว    จํานวน ๑ ชุด 

ด ว ยกรมส ง เ ส ริมการปกครองทอ งถิ่น  กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร           
นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ ๖๓ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น              
ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ความรูความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดพิจารณาแลวเห็นวา  
(...ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว                
จึงขอความรวมมือแจงใหดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรม ๓๒,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)    
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่สงมาพรอมนี้ ชําระเงินคาลงทะเบียนภายในวันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙                    
โดยธนาคารจะออก "ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ" ใชแทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งไดรับอนุมัติ          
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ ทั้ งนี้                  
ผูชําระเงินคาลงทะเบียนกอน จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมตามลําดับ 

๒.  ใหผู เข ารับการฝกอบรม รายงานตัวพรอมหนั งสือส งตั ว  ณ สถานที่ฝ กอบรม                 
ในวันจันทรที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจงยืนยันการเขารับการฝกอบรมไดที่ สวนนโยบายและ

แผนการฝกอบรม นายวินัย สาดฟก โทร.๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาและ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ 

และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดที่ www.lpdi.go.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

     ขอแสดงความนับถือ         

                                                ; 

                                                                  (นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม) 

     รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 

โทร  ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ตอ ๑๐๓ 

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


ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

1 นาย วรเวทย แสงศรี นักบริหารงานทั่วไป ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 4810102 430712

2 น.ส. อุไรวรรณ ทางเจน นักบริหารงานทั่วไป ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่ 5810501 165340

3 นาย เจริญ ประกอบเลิศ หัวหนาสํานักปลัด ทต. ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ 5460304 3971

4 นาย ณธัชพงศ ยะเชษฐา หัวหนาสํานักปลัด ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ 5461208 3955

5 น.ส. นิตยา ศรีชะตา หัวหนาสํานักปลัด อบต. ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุ 6461005 52719

6 จ.ส.อ. สมคะเณ จันทรดี หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. โนนศิลา สหัสขันธ กาฬสินธุ 5460905 355104

7 น.ส. มาราตรี พลแกว หัวหนาสํานักปลัด อบต. ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร 6620607 5509

8 น.ส. นันทิชา วันละคํา หัวหนาสํานักปลัด อบต. พังทุย น้ําพอง ขอนแกน 6400712 411171

9 นาง เนตรดาว แสนเภา หัวหนาสํานักปลัด ทต. โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน 5400513 418929

10 นาง ศศิธร ศรีสมครุฑ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. หวยยาง กระนวน ขอนแกน 5400902 7427

11 นาง สุกานดา เมืองเกา หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. โคกงาม บานฝาง ขอนแกน 5400204 5746

12 นาย ชัชชัย สิทธิบุศย หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี 5220805 164462

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๖๓ รุน ๖๓ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12 นาย ชัชชัย สิทธิบุศย หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี 5220805 164462

13 นาย เชียว พงษศรี หัวหนาสํานักปลัด อบต. ขุนซอง แกงหางแมว จันทบุรี 6220801 7556

14 นาย วศิน บํารุงชน นักบริหารงานทั่วไป อบต. บางสระเกา แหลมสิงห จันทบุรี 6220606 7850

15 นาย มารุต คุณประเสริฐ หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 4240102 55907

16 น.ส. ชฎาพร วัชรพิบูลย นักบริหารงานทั่วไป ทต. หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180106 70409

17 น.ส. วัลธนิสรณ แสงวันทอง หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 5180505 423011

18 น.ส. วารุณี วิทยวราวัฒน หัวหนาสํานักปลัด ทต. หันคา หันคา ชัยนาท 5180604 182410

19 นาย สมชาย รัตนวงศ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 5180701 382406

20 น.ส. อุมาพร พรหมศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180106 9294

21 น.ส. กันตสินี คลังระหัด หัวหนาสํานักปลัด อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 6360406 408745

22 น.ส. ทับทิมทอง ชีวะตานนท หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ ทต. ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ 5360205 406508

23 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไมยาง นักบริหารงานทั่วไป ทต. บานปลอง เทิง เชียงราย 5570403 70530

24 น.ส. จตุพร โกศลกาญจน หัวหนาสํานักปลัด ทต. หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 5500108 430377

25 น.ส. จารุวรรณ ยศถามี นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม 6500705 70634

26 น.ส. ชญกาญต ณะวิชัย นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม 6500705 430569

27 น.ส. พริ้มรวี สมงาม นักบริหารงานทั่วไป ทต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 5501905 430848

28 น.ส. เพ็ญโสภา ยะภักดี หัวหนาสํานักปลัด อบต. เนินทราย เมืองตราด ตราด 6230109 183273

29 น.ส. สุประวีณ สาวงษ หัวหนาฝายงบประมาณ อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด 2230101 50380

30 วาที่พ.ต. ไพฑูรย ปริญญาธรรมกุล หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทน. แมสอด แมสอด ตาก 3630601 70808



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๖๓ รุน ๖๓ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

31 นาง ปยะฉัตร คําปนทิพย หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 2260101 159644

32 นาย ปฏิพัทธ จําปาทิพย หัวหนาฝายงบประมาณ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101 397624

33 นาย คมเดช เช็กชื่นกุล นักบริหารงานทั่วไป ทต. หมูสี ปากชอง นครราชสีมา 5302104 882

34 น.ส. ณัชชา เฉลิมกิตติกุล หัวหนาสํานักปลัด อบต. สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 6300908 404111

35 นาง อุบลรัตน มณี หัวหนาสํานักปลัด อบต. บานชะอวด จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 6801905 17019

36 นาง ธัญชนก ศรีไทย หัวหนาสํานักปลัด อบต. พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค 6600804 430680

37 นาย พีรยุทธ กัลยา หัวหนาสํานักปลัด อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค 6600311 163199

38 นาง ศศิลักษณ เมธี หัวหนาสํานักปลัด อบต. มาบแก ลาดยาว นครสวรรค 6601112 195736

39 นาง อรวรรณ อินทรประสาท หัวหนาสํานักปลัด อบต. ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค 6600904 165037

40 น.ส. อุบล ภาคมฤค หัวหนาสํานักปลัด อบต. วังบอ หนองบัว นครสวรรค 6600404 62195

41 น.ส. พรรณทิพย อุนใจ หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 5120203 402493

42 น.ส. อารมณ พิรุณ หัวหนาสํานักปลัด ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 4961001 37346842 น.ส. อารมณ พิรุณ หัวหนาสํานักปลัด ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 4961001 373468

43 นาย ธนกฤต อายุยืน หัวหนาสํานักปลัด อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน 6550904 422495

44 พ.จ.อ. เทียบ สงาประโคน หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. พลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย 5311501 187760

45 จ.อ. ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ หัวหนาสํานักปลัด อบต. ชอผกา ชํานิ บุรีรัมย 6311803 20085

46 นาง นวรัตน สกุลธีรสิทธิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย 5310301 71601

47 น.ส. ประนอม มีหวายหลึม หัวหนาสํานักปลัด อบต. โนนขวาง บานดาน บุรีรัมย 6312103 20436

48 น.ส. พุชา คําจันทร หัวหนาสํานักปลัด อบต. บานสิงห นางรอง บุรีรัมย 6310409 160178

49 นาย ภูวเนศวร ศิริพงศาวลี นักบริหารงานทั่วไป ทม. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 4310102 71562

50 จ.อ. ศุภชัย ติ่งหมาย หัวหนาสํานักปลัด ทต. ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย 5311001 159197

51 นาง สมพิศ มุงเกิด หัวหนาสํานักปลัด อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย 6310206 19785

52 จ.อ. อภินันท บัตรประโคน หัวหนาฝายปกครอง ทต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย 5310701 358039

53 น.ส. อรทัย กองโคกกรวด หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย 5310301 429609

54 นาย ณภัทร อุบลนอย หัวหนาฝายประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 2770101 159445

55 พ.อ.อ. พินิจ ผลพานิช หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 2770101 422714

56 น.ส. รัตนาภรณ ไวยลาภา หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ ทต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5250701 165228

57 น.ส. กรกนก ยังปากน้ํา หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี 2940101 160215

58 นาย มะยูฮัน เจะเลาะ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี 5940701 59249

59 นาง รานี เจะหาด หัวหนาสํานักปลัด อบต. พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 6940603 964

60 นาย วันอัดดนาล วรพิทักษนนท หัวหนาสํานักปลัด อบต. ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 6940709 12379



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๖๓ รุน ๖๓ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

61 น.ส. จุไร กุฏีรัตน หัวหนาสํานักปลัด อบต. กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา 6140803 22484

62 น.ส. นิอร การสังเวช หัวหนาสํานักปลัด อบต. ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141207 22607

63 นาย รัฐกฤษฏิ์ ทรัพยปภาภัช หัวหนาฝายปกครอง ทต. บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 5141205 22907

64 นาย สมบัติ จันดารักษ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา 6140805 161979

65 นาง ปฤณธร นันกาวงศ หัวหนาสํานักปลัด ทต. สบบง ภูซาง พะเยา 5560801 164027

66 น.ส. กรองกมล สิทธิเกษร หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก 6650406 25217

67 น.ส. วิยะดา จาดยางโทน นักบริหารงานทั่วไป ทต. บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650108 25136

68 นาย อานนทชัย วงกลอม หัวหนาสํานักปลัด อบต. นาบัว นครไทย พิษณุโลก 6650204 25047

69 น.ส. เนื้อทิพย พุดขุนทด หัวหนาสํานักปลัด อบต. สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 6670515 25923

70 นาง ภัทรฤทัย เพงพินิจ นักบริหารงานทั่วไป ทม. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 4670102 192369

71 น.ส. มัญชุพร สีทอนสุด นักบริหารงานทั่วไป ทต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ 5670801 430590

72 นาย ณัฐชาต นามวงคกา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. นาจักร เมืองแพร แพร 6540114 6311072 นาย ณัฐชาต นามวงคกา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. นาจักร เมืองแพร แพร 6540114 63110

73 นาง ชัชพร บุญญแพทย นักบริหารงานทั่วไป ทต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 5830303 185380

74 น.ส. ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน ทต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 5830303 74528

75 นาง ปรินดา รักษมณี หัวหนาฝายนโยบายและแผน ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 4440102 163122

76 น.ส. บังอร ศิริ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน 5580403 28484

77 น.ส. รัชนี ดิษรานนท หัวหนาฝายอํานวยการ ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 4950103 72427

78 นาย สาคร พัฒนาศรี หัวหนาฝายปกครอง ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 4950103 176176

79 นาย กฤษณะพงษ นอยชา หัวหนาสํานักปลัด ทต. ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 5451107 56967

80 น.ส. กัลยารัตน สวัสดิ์นะที หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทต. โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด 5450708 45616

81 นาง จุฬาวรรณ เสาเวียง หัวหนาสํานักปลัด อบต. คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด 6450706 29528

82 วาที่ ร.ต. ธงชัย ขันอาษา หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นาโพธิ์ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 6450115 29944

83 นาย บุรินทร ดวงวิไล หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 6450411 237237

84 นาย ประสาทพร บุศยรัศมี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป อบต. อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 6450411 31395

85 นาง วริดา นาคศรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด 6451403 193064

86 นาย สุนทร บัวลี หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 5451103 29852

87 น.ส. อัจฉริยา ลําพองชาติ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. นิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด 5450505 399322

88 น.ส. ณัฐสุรางค สมภาค หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. วังหวา แกลง ระยอง 6210310 32017

89 น.ส. เนตรนภา รักความสุข หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 3210102 134605

90 นาง ศิริวรรณ อุดมวิฑิต หัวหนาฝายปกครอง ทม. บานโปง บานโปง ราชบุรี 4700501 391054



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๖๓ รุน ๖๓ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 น.ส. จรรยา แตงนวล นักบริหารงานทั่วไป ทม. บานหมี่ บานหมี่ ลพบุรี 4160601 72711

92 นาง นลินี เนตรยัง นักบริหารงานทั่วไป ทม. บานหมี่ บานหมี่ ลพบุรี 4160601 430638

93 นาย วิชยะ กลิ่นชาติ หัวหนาสํานักปลัด อบต. โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 6160902 411880

94 น.ส. อุดม ชัยปญหา หัวหนาสํานักปลัด อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160109 430610

95 วาที่ร.ต.หญิง ณัฐกานต ศาลางาม หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. ทาสะอาด นาดวง เลย 6420204 160392

96 นาง หรรษลักษณ สุทธิ หัวหนาสํานักปลัด ทต. ศรีสองรัก ดานซาย เลย 5420502 430439

97 นาย กฤษฎา บุญปก หัวหนาสํานักปลัด อบต. บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331302 35021

98 นาง เครือวัลย ทรงกลด นักบริหารงานทั่วไป ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 4330102 430735

99 น.ส. พัชรี แถวทัศน นักบริหารงานทั่วไป ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 4330102 194029

100 นาง สุดารัตน ดวงแสง หัวหนาสํานักปลัด อบต. ทาม กันทรารมย ศรีสะเกษ 6330304 34816

101 นาง อาทิตตยา คําผาย หัวหนาสํานักปลัด อบต. จะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ 6330509 34488

102 น.ส. ฐิติพร คุณสมบัติ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร 5471205 167526102 น.ส. ฐิติพร คุณสมบัติ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร 5471205 167526

103 จ.อ. เดชณรงค เกษวิทย ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร 5471801 36536

104 นาย ศรีนคร จูมสีสิงห หัวหนาสํานักปลัด ทต. เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร 5471704 36610

105 นาง นิรมล ธานะวัน หัวหนาสํานักปลัด อบต. ทาขาม หาดใหญ สงขลา 6901113 38002

106 นาง พัทธนันท รักแดง หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ ทต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา 5901109 38271

107 นาย สหภาพ จันทรสุข หัวหนาสํานักปลัด อบต. เทพา เทพา สงขลา 6900503 73027

108 น.ส. อารีย สุกแปน หัวหนาสํานักปลัด อบต. บอแดง สทิงพระ สงขลา 6900206 38007

109 น.ส. รจนา ชัยสุนทร หัวหนาสํานักปลัด ทต. บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม 5750204 39253

110 น.ส. จรสนนท วงศวิเศษ หัวหนาฝายปกครอง ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 5270301 429747

111 น.ส. นันทวัน ดวงสุวรรณ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. สรางโศก บานหมอ สระบุรี 5190608 40762

112 นาย คมสันต แผลงฤทธิ์ หัวหนาสํานักปลัด ทต. เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 5640902 60441

113 น.ส. ชนัญชิตา พิพิธกุล หัวหนาสํานักปลัด อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 6721006 163100

114 น.ส. ชลดา อยูคง หัวหนาฝายบริหารทั่วไป อบต. ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 6720603 41810

115 นาย สุริยะ พิชญปรีชาเดช หัวหนาสํานักปลัด อบต. กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี 6720410 359030

116 นาง อัมพิกา คงเดชา หัวหนาสํานักปลัด ทต. บานแหลมพัฒนา บางปลามา สุพรรณบุรี 5720407 42129

117 น.ส. ชไมรัตน ชุมทอง หัวหนาฝายพัฒนารายได อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 2840101 75322

118 นาย โสภณ แสงแดง หัวหนาสํานักปลัด ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 5840801 73523

119 น.ส. พัฒนศรี หอทอง นักบริหารงานทั่วไป ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร 4320102 57568

นาง รุงลาวัลย บุญเปลง หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร 4320102 161295120 นาง รุงลาวัลย บุญเปลง หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร 4320102 161295

121 น.ส. ภัคสิตา คุมอารีย หัวหนาสํานักปลัด อบต. บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง 6150409 45592

122 ร.อ. วุฒิไกร แพงผม หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. โพสะ เมืองอางทอง อางทอง 5150104 430232



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๖๓ รุน ๖๓ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

123 ส.อ. ชัชวาล ศรีหาบัติ หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410110 430713

124 นาย ไชยา สมบัติกําไร หัวหนาสํานักปลัด ทต. ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี 5410701 429566

125 ส.อ. ธนบูลย ดวงมาลัย หัวหนาฝายงานบริหารงานทั่วไป ทม. โนนสูง-น้ําคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4410103 418388

126 พ.จ.อ. เสรี สุขศาลา หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ ทต. หนองไผ หนองหาน อุดรธานี 5410604 373280

127 นาย ธนัช วงษศรีแกว หัวหนาสํานักปลัด ทต. สําโรง สําโรง อุบลราชธานี 5342204 28045

128 น.ส. ปนัดดา จันทะเวช หัวหนาสํานักปลัด อบต. วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 6340211 49646

129 นาง รุงอุบล แรงรายบุญ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 397860
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: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ฝกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม 

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศพัท ผูนําฝาก 

นักบริหารงานทั่วไป 

นักบริหารงานทั่วไป 

63 

 

 

 

 

  

0 6 3 3 0 9 

32,300.00 บาท 

สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน 
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เลขบัตรประจําตัวประชาชนRef. No.3 : 

...........................................................................................................................................................................

จํานวนเงินคาเขารวม 32,300.00 บาท........................................................................................................................................

................ 

(สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 

             

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนภายในวันจันทรที ่26 ธันวาคม 2559 



 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท.  

๒. การแตงกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
           2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
               ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
           3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
ชุดออกกําลังกาย  ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
        ๒) กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 
        ๓) รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช 

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ  
- กรณีเขาพักกอนการอบรม จะมีคาใชจายคาหองพักเพิ่ม 600 บาท/ตอคน (ถาประสงคจะรับประทาน 

  อาหาร คาอาหารมื้อละ 100 บาท กรุณาแจง ณ จุดบริการ หากทานประสงคจะรับประทานเอง 

  นอกสถาบันฯ ก็สามารถทําได ไมจําเปนตองจายคาอาหารกับบริษัทโปรโฮเด็ล แมเนจเมนท จํากัด) 

  ติดตอหองพัก 02-516-2459  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที ่พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 



โรงกษาปณ์
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