
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๔                                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

         ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แบบใบโอนเงินค่าลงทะเบียน   จ านวน ๑ ชุด 
           ๒. เอกสารการเตรียมตัว    จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น              
ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
(...ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว             
จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๓๒,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)    
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙                    
โดยธนาคารจะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติ          
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ทั้งนี้                  
ผู้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อน จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

๒.  ให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม รายงานตัวพร้อมหนั งสือส่ ง ตั ว  ณ สถานที่ฝึ กอบรม                 
ในวันจันทร์ที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ส่วนนโยบายและ
แผนการฝึกอบรม นายวินัย สาดฟัก โทร.๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาแล๊ะ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรได้ท่ี www.lpdi.go.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ         

                                                 ; 

                                                                 (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
     รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม 
โทร  ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๐๓ 

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


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตัว

๑ น.ส. วรวลัญช์ ศรีแก้วณวรรณ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 6810605 2475

๒ นาย ขจรศักด์ิ สุขเจริญ หัวหน้าส านักปลัด ทต. พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 5710505 60878

๓ นาง ธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 5710502 69823

๔ นาย ธารณรัฐน์ นพรัธษธ์าดา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710303 2899

๕ นาง วรนาท หมันมณี นักบริหารงานทั่วไป ทต. เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 5710402 3318

๖ นาง วรรณรุจี ศรีกุศลานุกูล หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบุรี 4710102 421100

๗ นาง ศศิธร ใจโปร่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. แก่งเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบุรี 6710109 2859

๘ น.ส. สุกัญญา ทศพร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 5710302 188247

๙ นาง จุฑาวรรณ มโนขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460903 140216

๑๐ นาย เยื้อน ศรีคัณฑะ หัวหน้าส านักปลัด ทต. บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460705 405716

๑๑ น.ส. วิราวรรณ ศรีดามาตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 6461306 69936

๑๒ นาง สุภาภรณ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460111 385402

๑๓ นาง อมรรัตน์ จันทร์สา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร 6620901 5210

๑๔ จ.ส.อ. มนตรี สุวรรณสิงห์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 4400501 372254

๑๕ น.ส. สุธัญญา สว่าง หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังแสง ชนบท ขอนแก่น 6401803 6962

๑๖ น.ส. ณัฐนรี ภทัราภรณ์ไพบลูย์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ปากน้ าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 5220601 159919

๑๗ น.ส. ชลนธี เลิศนา หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี อบต. หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240411 58076

๑๘ น.ส. ณัฐนี ทองดีเพ็ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240209 8273

๑๙ น.ส. นัชชา แก้วอุไร หัวหน้าส านักปลัด ทต. ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 5240504 382935

๒๐ จ.ส.อ. ปราโมทย์ ชนะชัย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต. คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 6241002 8495

๒๑ นาย ศิริพงษ์ แทนวัน หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 6240308 406496

๒๒ น.ส. ศิริเพ็ญ บวรกุลวฒัน์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองเปรง เมอืงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240108 8654

๒๓ น.ส. อรพิน สวัสดิรักษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 6240703 188954

๒๔ น.ส. อัจฉรา รัตนาตรานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. บางน้ าเปร้ียว บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 6240306 8521

๒๕ น.ส. ขวัญจิตต์ วนิชลานันท์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200102 189030

๒๖ เรือเอก ชรัณ ชุติวรวัลค์ุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานและงบประมาณ พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 3200408 135888

๒๗ นาง โชติกา คอยดอน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200102 170056

๒๘ พ.จ.ท. ณัฐนันท์ รัตนโรจน์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 5200403 356456

๒๙ น.ส. นุชกานต์ ปรวีโรทัย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200102 163764

๓๐ นาง ประภารดี พลไทย หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200102 189032

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๕๕ รุ่นที ่๕๕ ระหว่ำงวันที ่๑๔ มนีำคม - ๘ เมษำยน  ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตัว

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๕๕ รุ่นที ่๕๕ ระหว่ำงวันที ่๑๔ มนีำคม - ๘ เมษำยน  ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๓๑ นาง ภัคชุดา พรหมพ้วย หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองต าลึง พานทอง ชลบุรี 5200502 156916

๓๒ น.ส. เยาวเรศ สวัสดีมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 6200305 412525

๓๓ นาย วรรณะ อุ่นเรือนงาม นักบริหารงานทั่วไป ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200110 356280

๓๔ นาง สุภัทรา สุวรรณทา หวัหน้าส านักปลัด อบต. โนนส าราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360110 9597

๓๕ นาง สุวิมล ยศสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 5360204 9457

๓๖ นาง นัสวรรณ มีเมตตา หัวหน้าส านักปลัด อบต. เขาทะลุ สวี ชุมพร 6860709 164594

๓๗ นาย กิตติกร แถลงนิตย์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 5570804 416711

๓๘ น.ส. นภาวัลย์ บุญตัน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 3570102 352377

๓๙ นาง มัฐกาญจน์ แก้วก้อ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าหุง่ พาน เชียงราย 6570506 164638

๔๐ นาง วิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งธรรม หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. แม่สาย แม่สาย เชียงราย 5570901 352

๔๑ น.ส. สุรีพร สุรินย์รังษี หัวหน้าส านักปลัด อบต. โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 6570906 10946

๔๒ นาย อธิมงคล ชุ่มมงคล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สิริเวยีงชัย เวียงชัย เชียงราย 5570203 10857

๔๓ นาย อนันต์ วุฒิ นักบริหารงานทั่วไป ทต. จันจว้า แม่จัน เชียงราย 5570701 135209

๔๔ นาย อัคเดช สวยงาม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 6570806 11941

๔๕ น.ส. กฤติมา ชัยชนันท์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ 5501911 398989

๔๖ นาย ทินกร ทานา หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทต. ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 5500404 11705

๔๗ นาง วัฒชิรา นิจสุชัด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ชมภู สารภี เชียงใหม่ 5501904 182471

๔๘ นาง กมลรัตน์ เศษสิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ่อน้ าร้อน กันตัง ตรัง 6920205 404134

๔๙ น.ส. กาญวลัย มนตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 5630801 184151

๕๐ นาย ปฏิพันร์ สุกด้วง หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพธิแ์ทน องครักษ์ นครนายก 6260412 70831

๕๑ น.ส. ชนิดาภา ปิยนันท์จรัสศรี หัวหน้าส านักปลัด ทม. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 4730116 423416

๕๒ นาย ชยพล คองอินทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม 6730323 14439

๕๓ น.ส. นันทป์ภสัร์ สงวนทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม 6730120 14488

๕๔ น.ส. บญุญารัตน์ อุฬูทิศ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 6730129 14572

๕๕ นาย ศักรินทร์ ชูเกตุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ลานตากฟา้ นครชัยศรี นครปฐม 6730320 408589

๕๖ น.ส. สุณีย์ บุญสิริชูโต นักบริหารงานทั่วไป อบต. สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 6730121 162751

๕๗ นาย จักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ หัวหน้าส านักปลัด อบต. มหาชัย ปลาปาก นครพนม 6480208 15191

๕๘ น.ส. ชลิดา อรรคศรีวร นักบริหารงานทั่วไป ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 5480503 190171

๕๙ นาย ชาคร ลีค าพอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 6480805 386532

๖๐ น.ส. ณัฏ์ฐศิริ เสนารัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 6480809 15120
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๖๑ นาย วัฒนะ เชื้อดวงผุย หัวหน้าส านักปลัด อบต. ค าพี้ นาแก นครพนม 6480704 419340

๖๒ นาง ศรุดา ณัฐภคัลลิดา หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 6481004 37101

๖๓ พ.จ.อ. สุทธินันท์ สุภานนท์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 6480202 161525

๖๔ พนัจา่อากาศเอก สุรศักด์ิ ค าโพธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 6481006 386568

๖๕ น.ส. สุวพิชญ์ ปุวงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 6481002 390928

๖๖ น.ส. ทรรศวรรณ ทาวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 6300602 19742

๖๗ นาย เทิดพงศ์ มีศิลป์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เทพาลัย คง นครราชสีมา 6300405 420891

๖๘ นาง ปริณดาวรรณ คิดเห็น หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บ้านเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 5300501 162959

๖๙ น.ส. วาสุณี ช่างปลูก หัวหน้าส านักปลัด อบต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 6301902 373273

๗๐ น.ส. ณัจฉรา ทองจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 420855

๗๑ น.ส. นิรมล เกิดพยัคฆ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. มะมว่งสองต้น นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800118 17407

๗๒ นาง พรกมล เตโช หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 6801402 420721

๗๓ จ.อ. สุกฤษ สุขสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 6801402 64335

๗๔ นาง อรวรรณ บุญเริก นักบริหารงานทั่วไป อบต. ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 6800802 17224

๗๕ น.ส. วรรณา รักพงษ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 5960302 182725

๗๖ น.ส. สุนิสา ขนสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. ภเูขาทอง สุคิริน นราธิวาส 6960904 18644

๗๗ น.ส. สุวภัทร เตชนันท์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองจัง ภูเพียง น่าน 6551403 19309

๗๘ นาย ศราวุธ สุภีค า หัวหน้าส านักปลัด อบต. ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 6312003 19640

๗๙ นาง สมพิศ มุ่งเกิด หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 6310206 19785

๘๐ น.ส. กมลชนก ศงสนันทน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 6130408 162628

๘๑ น.ส. สุพัตรา ชูกล่ิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 6130406 71656

๘๒ น.ส. สุวิษา เงินประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 5130401 54733

๘๓ นาง จรรยา สองเมือง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770207 21352

๘๔ นาง จาจุรี แจ่มใส หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770405 21335

๘๕ น.ส. นฤวรรณ เทียบทอง นักบริหารงานทั่วไป อบต. แม่ร าพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770407 21451

๘๖ นาง นาตยา พุม่เรือง นักบริหารงานทั่วไป อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 6770305 21328

๘๗ น.ส. บญุญารัสมิ์ ด่านอนุพนัธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770406 21438

๘๘ นาง บุญรัตน์ ตกค้าง หัวหน้าส านักปลัด อบต. เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770206 21303

๘๙ นาย บุญส่ง โพธิท์อง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 6770505 59194

๙๐ น.ส. พึงพิศ จันทร์ชูกล่ิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770208 21348



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตัว

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
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๙๑ น.ส. ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 6770303 164171

๙๒ น.ส. รติรัตน์ เกิดมาก หัวหน้าส านักปลัด อบต. อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 6770307 422088

๙๓ นาง วีรวรรณ ช่วยเล่ือม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 6770304 21305

๙๔ นาย ศรีโรจ คงทะเล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770408 161603

๙๕ น.ส. สมพร หลอดแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 6770502 21387

๙๖ นาย ณัฐพล โตะโยะ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ยะหร่ิง ยะหร่ิง ปัตตานี 5940903 165272

๙๗ นาง ทวีทรัพย์ อ้นเสน นักบริหารงานทั่วไป อบต. ระโสม ภาชี พระนครศรีอยธุยา 6140907 424898

๙๘ นาง น้ าอ้อย เทศยา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยธุยา 4141101 186357

๙๙ นาง ยุพารัตน์ เฉลิมภกัตร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยธุยา 6140303 22651

๑๐๐ น.ส. ศศิมาพร เสนานุช หัวหน้าส านักปลัด อบต. สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 6140114 23189

๑๐๑ น.ส. สิริมาจย์ แสงสุวรรณ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยธุยา 6140711 23297

๑๐๒ นาง อารี เสง่ียมพงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยธุยา 5140901 71912

๑๐๓ น.ส. สายธาร ธรรมปัญญา หัวหน้าส านักปลัด ทต. หย่วน เชียงค า พะเยา 5560310 19243

๑๐๔ นาง ธนพร ช่วยแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 6930702 38326

๑๐๕ น.ส. พรรณวิสา สุขมาก นักบริหารงานทั่วไป อบต. ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650111 25078

๑๐๖ นาง เสาวลักษณ์ อินทุยศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650114 404598

๑๐๗ นาย อ านาจ รักแจ้ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทา่นางงาม บางระก า พิษณุโลก 6650409 25011

๑๐๘ ว่าทีร่.ต. ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี 6760610 371812

๑๐๙ นาง สุประวีณ์ ลูกศร หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5671001 158927

๑๑๐ นาง อนันตยา พิลาบุตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ 6670901 405488

๑๑๑ ว่าทีร่.ต. วัลลภ ค าแหง หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน อบต. เกาะแก้ว เมืองภเูก็ต ภูเก็ต 6830108 163692

๑๑๒ น.ส. โกศล วงษา หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 5440901 182977

๑๑๓ นาง จุฑามาศ ปะริตวา หัวหน้ากองวชิาการและแผนงาน ทต. วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 5440901 186052

๑๑๔ นาย ชัยวุฒิ คารมหวาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 5440901 192737

๑๑๕ น.ส. ดลยา กะตะศิลา หวัหน้าส านักปลัด อบต. เวียงชัย พยคัฆภมูพิิสัย มหาสารคาม 6440812 27525

๑๑๖ น.ส. รักขณา พันลา หวัหน้าส านักปลัด อบต. เหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม 6441303 28007

๑๑๗ นาง ศิริวรรณ ศรีกุลบุตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 5440901 72328

๑๑๘ น.ส. ศุรดา พิมพ์สา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 5440901 72314

๑๑๙ นาง วราพร เสียงล้ า หัวหน้าส านักปลัด ทต. ดงเย็น เมอืงมกุดาหาร มุกดาหาร 5490103 420952

๑๒๐ จ.อ. ศุภชัย ซามงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 5490302 192756
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๑๒๑ นาย กฤตธกร วิวันน์นา นักบริหารงานทั่วไป ทต. แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5580402 165582

๑๒๒ นาย จตุพล ยะจอม นักบริหารงานทั่วไป ทต. แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5580402 423705

๑๒๓ นาย ธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5580402 413806

๑๒๔ นาง จิรารัตน์ สุขวิน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา 5950104 161826

๑๒๕ นาง จุฬาวรรณ เสาเวียง นักบริหารงานทั่วไป อบต. ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450706 29528

๑๒๖ นาง ดวงสมร นาเมือง นักบริหารงานทั่วไป อบต. สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451111 30787

๑๒๗ นาง นุชนภางค์ พลสาเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. เสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451002 193217

๑๒๘ นาง เนาวรัตน์ พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ชัยวารี โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 5450801 160322

๑๒๙ พ.จ.อ. บรรจง มาสขาว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. เสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451002 159275

๑๓๐ น.ส. ศศิกัญญา วาจาฤทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 5451703 311183

๑๓๑ นาย สมเกียรติ วงษ์สินธ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. เสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451002 63442

๑๓๒ นาย นเรศ อินตัน หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาคา สุขส าราญ ระนอง 6850502 10321

๑๓๓ น.ส. นิรดา สมานสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. นาตาขวญั เมืองระยอง ระยอง 6210116 31852

๑๓๔ นาง ประวีร์วัณณ์ จิตตรง หัวหน้าส านักปลัด อบต. เพ เมืองระยอง ระยอง 6210110 72647

๑๓๕ นาย สุระ แป๊ะจัตุรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 6210603 61335

๑๓๖ นาง ธันยพร ก าเนิดแขก หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. คลองตาคด โพธาราม ราชบุรี 5700712 193464

๑๓๗ นาง สุปวีณ์ รอตเกษม ผู้อ านวยการวชิาการและแผนงาน ทต. บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 5700705 420230

๑๓๘ น.ส. ธนาภรณ์ กว้างนอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 6160903 32901

๑๓๙ นาง ภาษิญา ภัคกุลกีรติ หัวหน้าส านักปลัด ทต. โพตลาดแก้ว ท่าวุง้ ลพบุรี 5160504 425098

๑๔๐ น.ส. ขวัญสิริ นันต๊ะเปีย๊ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะเคียนปม ทุง่หัวช้าง ล าพูน 6510503 421003

๑๔๑ น.ส. พร้ิมเพรา วรรณพิละ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน 5510405 33524

๑๔๒ ส.ต.อ. อนุเทพ ปานแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน 6510115 420758

๑๔๓ น.ส. ธิชา ปลัดกอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. นาดอกค า นาด้วง เลย 5420202 33791

๑๔๔ นาง นงเยาว์ ไชยรัตน์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101 423128

๑๔๕ น.ส. บุณยนุช พลศักด์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330316 36149

๑๔๖ นาง พรเพ็ญ พลรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330520 35939

๑๔๗ นาง เพ็ญภา กระวีสายสุนทร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไพรพฒันา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331706 35461

๑๔๘ นาง วราภรณ์ สุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 6331901 22113

๑๔๙ นาง วรินทร์ ปานนิล นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101 423129

๑๕๐ นาย วรุต อินทะสมบัติ หวัหนา้ฝ่ายทะเบยีนและบตัร ทต. กันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 5330301 183157
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๑๕๑ นาย ศิริชัย บุญจูง หวัหน้าส านักปลัด อบต. ลมศักด์ิ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330516 35603

๑๕๒ นาย อาคม จันทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 4330102 421066

๑๕๓ จ.อ. ชาญชัย วันสา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 5470602 359597

๑๕๔ นาง พรรณนภา พลสมัคร หัวหน้าส านักปลัด อบต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 6471218 183182

๑๕๕ น.ส. หวานเย็น แสนหูม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 5470108 37520

๑๕๖ น.ส. เพ็ญทิพา ผาสุข หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. สะเดา สะเดา สงขลา 4901001 420747

๑๕๗ น.ส. วาสนา ชอบหวาน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางเขียด สิงหนคร สงขลา 6901503 38315

๑๕๘ น.ส. สาริศา รัตนกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่พอ สะบ้าย้อย สงขลา 6900606 411462

๑๕๙ น.ส. วรินทร ค าพึง่ หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 6110304 424170

๑๖๐ ร.ท. ไกรลาศ สุจิธรรม หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทน. อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3740201 421001

๑๖๑ นาง กัญชนก เพยีดจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองทบัจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 6270612 40067

๑๖๒ นาง ชาลิสา บุญมี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 6270608 40377

๑๖๓ จ.ส.อ. เพชรรุ่ง วารินคีรีรัตน์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. โคกสูง โคกสูง สระแก้ว 5270801 397325

๑๖๔ นาย อุดมโชค ดาราศร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 4270601 404837

๑๖๕ น.ส. จ าเรียง สิทธิปัญญา หัวหน้าส านักปลัด อบต. สองคอน แก่งคอย สระบุรี 6190211 40840

๑๖๖ นาง ณัฎฐา ฉายา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี 6190318 40707

๑๖๗ นาง พรรณธิภา นิลโอภา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 5191003 73314

๑๖๘ นาย รัชพล มั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี 5190908 422806

๑๖๙ นาง ศิริวรรณ กองศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 5191004 422304

๑๗๐ น.ส. สายสมร สุมาวัน หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ต้นตาล-พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 5191006 422306

๑๗๑ นาง สุนิศา หาญลือ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองนาก หนองแค สระบุรี 6190314 40922

๑๗๒ นาง อุบล อรุณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 5191001 184071

๑๗๓ น.ส. จ าลองลักษณ์ สุขสโมสร หัวหน้าส านักปลัด อบต. วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี 6170503 41046

๑๗๔ นาง สายรุ้ง ทองสนธ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640901 247112

๑๗๕ นาง สุภัชญา ฮ่อธิวงศ์ หวัหน้างานธรุการ ทต. ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640901 166078

๑๗๖ นาง จารุภา ทวีทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841716 420974

๑๗๗ น.ส. จินตนา เวฬุการ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840205 42726

๑๗๘ น.ส. นรกมล ใหม่ซ้อน นักบริหารงานทั่วไป ทต. ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 5840701 42827

๑๗๙ นาง ป้อมเพชร มณีประวัติ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 6840107 43136

๑๘๐ นาย ไพฑูรย์ นิยะกิจ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840207 43024



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตัว

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๕๕ รุ่นที ่๕๕ ระหว่ำงวันที ่๑๔ มนีำคม - ๘ เมษำยน  ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๑๘๑ นาง รุสนานี หวังอีน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840605 22360

๑๘๒ น.ส. วารุณี อินทร์กรด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บา้นตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 5840902 64339

๑๘๓ น.ส. สมจิต สุปันตี หัวหน้างานธุรการ ทต. วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5840103 195103

๑๘๔ นาย สุวิทย์ กาญจนวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840206 21099

๑๘๕ นาง อรรถวาที ทิศขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาใต้ บา้นนาเดิม สุราษฎร์ธานี 6841303 195084

๑๘๖ นาย ครองธนัฐ พันไผ่ หัวหน้าส านักปลัด อบต. คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 6320602 164114

๑๘๗ นาย ชาญชัย แพงภูงา นักบริหารงานทั่วไป อบต. พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ 6320308 161503

๑๘๘ จ.อ. สุพจน์ เชิดรัมย์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 6320706 423734

๑๘๙ น.ส. ชื่นกมล คงทัน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย 5430109 44572

๑๙๐ จ.อ. วชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย 5430108 73650

๑๙๑ นาง มัสลินตรา แสนสัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู 5390204 401054

๑๙๒ น.ส. ศรัญรัชต์ อาจหาญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวล าภู 6390307 45210

๑๙๓ นาย ประภาส จันทรังษี หัวหน้าส านักปลัด อบต. สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 6150506 73713

๑๙๔ นาง ธาราธิป ศรีพันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370121 420827

๑๙๕ น.ส. กัญญ์ลักษณ์ สิทธิจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 5411902 72337

๑๙๖ นาย ประมาณ เรืองสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 6411712 161548

๑๙๗ ส.อ. สมคิด จ านงพันธุ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410111 415385

๑๙๘ นาง สาวิตรี หากันได้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานและงบประมาณ ทต. บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 5411006 421084

๑๙๙ นาย สุปัญญา จ าปี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 5411006 46786

๒๐๐ นาง สุรัตติยา มูลทรา นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410108 186260

๒๐๑ นาย อดิศักด์ิ บณัฑิตรักการค้า นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 5410604 69486

๒๐๒ นาง อังคณา ตาดี นักบริหารงานทั่วไป ทต. แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี 5412101 183470

๒๐๓ นาย นวพล วีริยางกูร นักบริหารงานทั่วไป ทต. หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5530107 47841

๒๐๔ นาง สุรีรัตน์ สุวรรณประสาท หัวหน้าส านักปลัด อบต. ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 6530809 162387

๒๐๕ น.ส. อรอุมา บุญรังษี หัวหน้าส านักปลัด อบต. หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 6530310 47862

๒๐๖ นาย ณัฐธชนพงศ์ นนทไสย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341414 422130

๒๐๗ นาย มาวิน นามแดง หัวหน้าส านักปลัด อบต. สองคอน โพธิไ์ทร อุบลราชธานี 6342103 49736

๒๐๘ นาย สุทิน สายแวว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340207 48325

๒๐๙ นาง อุปถัมภ์ เลพล นักบริหารงานทั่วไป ทต. น้ ายืน น้ ายืน อุบลราชธานี 5340901 183508



 
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 าฝาก 

โทรศพัท์ ผู้น าฝาก 

นักบริหารงานทั่วไป 

นักบริหารงานทั่วไป 

55 

 

 

 

 

  

0 5 5 3 0 9 

32,300.00 บาท 

สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน 
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..................................................

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

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนRef. No.3 : 
............................................................................................................................. ..............................................
... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

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

(สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันอังคารที ่1 มีนาคม 2559 



 
การเตรียมตวัเข้ารับการฝึกอบรม 

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

     ๒.๑ ชุดเรียน  
๑)  วันรายงานตัว พิธีเปิด – ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกาก ี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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