
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๒                                   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 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ ๗๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม– ๘ เมษายน ๒๕๕๙            
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท 
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริม                 
การปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (...ตามบัญชีรายชื่อทีแนบ...)เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม             
ทีจ่ะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 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 ๐๑๘๑ หรือ นายอนูวา 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 นาง สาริสา แก้วเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 6711104 2976

๒ นาง สุจิตรา เหลืองทอง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปากแพรก เมอืงกาญจนบุรี กาญจนบุรี 5710107 55635

๓ ว่าที่ร.ต. นที มูลสมบัติ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 5460802 354764

๔ นาง บุศรินทร์ ซ่ือสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 6461306 164361

๕ น.ส. วราภรณ์ พรชะตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ 6461503 3821

๖ นาย วัชระ เชิดชน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 6460604 386283

๗ นาย สุพจน์ พิสุราช ปลัดเทศบาลต าบล ทต. กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460115 421744

๘ นาย ชนะพงษ์ กล้ากสิกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 6620410 421095

๙ นาย ผจญ ศิริอินทร์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 5400204 5803

๑๐ นาย พิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น 5400801 6080

๑๑ นาง วิไลภรณ์ โถทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 6400506 373511

๑๒ นาง นภาพร อภัยกาวี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าไข่ เมอืงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240111 372566

๑๓ พ.จ.อ. องอาจ สง่าผาสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240203 421157

๑๔ นาย กฤษฎา ปกปิงเมือง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คร่ึง เชียงของ เชียงราย 5570304 10493

๑๕ นาย ชาตรี กันทวี ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500110 386692

๑๖ นาย สมหมาย อินเพลา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บา้นแหวน หางดง เชียงใหม่ 5501503 357317

๑๗ น.ส. กรรณิกา บุญเหมาะ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 5230202 374265

๑๘ นาย ประพนธ์ แสนเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โป่งแดง เมืองตาก ตาก 6630110 13161

๑๙ นาง นันทช์ญาณ์ วารุกา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 6260113 13730

๒๐ นาง ทพิย์วรินทร์ ดังชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 5730201 396262

๒๑ นาย เทวัญ นวลมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม 6730305 358010

๒๒ น.ส. ลภัสรดา ชูสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม 6730614 14335

๒๓ น.ส. อุษณา รุ่งเอนก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่น้อย เมืองนครปฐม นครปฐม 6730125 14119

๒๔ นาง กนกวรรณ กาฬสินธ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 5480504 14922

๒๕ น.ส. จตุพร พ่ออามาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พิมาน นาแก นครพนม 6480711 421633

๒๖ นาง เทพดารา นวลตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกหนิแฮ่ เรณูนคร นครพนม 6480602 155932

๒๗ จ.อ. ไทยอารี บุระพวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 6480607 359553

๒๘ นาง ธัญพร อภัยโส รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พุม่แก นาแก นครพนม 6480712 70924

๒๙ น.ส. นวลจันทร์ ไวยพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 6480510 421563

๓๐ นาย พิชัย ค าจันทร์ศรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 5480401 421819

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบรหิำรงำนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๗๙ รุน่ที่ ๗๙ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ มีนำคม - 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 นักบรหิำรงำนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๗๙ รุน่ที่ ๗๙ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ มีนำคม - ๘ เมษำยน ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๓๑ นาง วรรณิตา ยอดมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม 6480507 14676

๓๒ ว่าที่ร.ท. วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 5480801 74269

๓๓ น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีแสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ก้านเหลือง นาแก นครพนม 6480703 421620

๓๔ นาย สัญญา ธนแสงสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แสนพัน ธาตุพนม นครพนม 6480511 421553

๓๕ นาย สุภรักษ์ ค าสงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม 6481101 14739

๓๖ จ.อ. อดิเรก อรุณศรี ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ธาตุพนมใต้ ธาตุพนม นครพนม 5480505 14785

๓๗ นาง อัมพร ศรีหนองห้าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 6480205 14727

๓๘ นาง จ านงค์ รองตะกั่ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ส าพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 6302406 421551

๓๙ น.ส. พรหมพร เรืองรุก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 6301705 15282

๔๐ ว่าที่ร.ท. ภูมินันท์ พรชีวโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 6301810 229807

๔๑ นาย ศักด์ิชัย สิงห์ษุราณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 6302404 425173

๔๒ น.ส. ภัสสรินทร บญุศรีโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากพนังฝ่ังตะวนัตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801214 17422

๔๓ นาย สมชาย นาบาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800712 17394

๔๔ นาง สุนันทา ไหมสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บา้นชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 6801905 375814

๔๕ น.ส. ณัชชา วารีสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 6600603 372220

๔๖ นาย คัมภีร์ ดาแนแม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 5960302 374324

๔๗ นาย สวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. แว้ง แว้ง นราธิวาส 5960802 421490

๔๘ นาย อานัน สีระโก ปลัดเทศบาลต าบล ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 5960502 371645

๔๙ น.ส. ส าเนา ทองกล่ิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อวน ปัว น่าน 6550512 19323

๕๐ นาย บ าเพ็ญ กมลเวคิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ าจั้น เซกา บึงกาฬ 6380407 44500

๕๑ น.ส. นิตยา ปานชาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ 6311202 19469

๕๒ น.ส. ณัฏฐิรา สีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี 6130610 191455

๕๓ นาย กฤตภาส จงเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770203 21585

๕๔ นาย วิชัย พวงสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770204 421863

๕๕ นาง เทียมทอง ศรีคราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6250804 21693

๕๖ นาง เปรมมนัส ฤทธิร์อด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6250808 141824

๕๗ นาย นวสินธุ์ ช ามะรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านแพรก บา้นแพรก พระนครศรีอยธุยา 5141601 191767

๕๘ นาย กฤษกร บุษบงก์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองพ้อ ควนขนุน พัทลุง 5930508 142014

๕๙ นาง รุจิรา กลับแป้น รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองพ้อ ควนขนุน พัทลุง 5930508 166473

๖๐ นาง นิทรา อินทกูล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทบัช้าง พิจิตร 5660302 421448
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๖๑ นาย สุขวรรจ์ สรรคพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 6660607 421054

๖๒ นาย จิรวุฑฒิ ผะอบเหล็ก รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 5650501 421866

๖๓ นาย ประสิทธิ์ เสียงไพเราะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670112 78091

๖๔ นาย กริชกมล เหล่าอรรคะ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม 5440202 368596

๖๕ นาง จินดาพร นาสูงชน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 6440907 372529

๖๖ นาง บัวลอย โยธะบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 6440704 26751

๖๗ นาย สุเมธ ชารี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 5440502 135467

๖๘ นาง จารุวรรณ สุรษร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 6350506 28981

๖๙ นาย ประวัติ ยางธิสาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ก าแมด กุดชุม ยโสธร 6350302 28617

๗๐ นาง ปวรรัตน์ จันทะโยธา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 6350112 28848

๗๑ น.ส. สกุลรัตน์ วงศ์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธิไ์ทร ป่าต้ิว ยโสธร 6350503 28932

๗๒ นาย กิตติเกียรติ หงษ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451605 29811

๗๓ นาง นันธะนิตย์ หงษ์ศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อีง่อง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450411 31397

๗๔ นาย พรเทพ โพธิ์ศรีศาสตร์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 5451502 348770

๗๕ นาง เยาวนี แสนค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หัวช้าง สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 6451108 154625

๗๖ นาง วารุณี ศรีกระทุม่ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 5450306 30478

๗๗ นาย วิชัย อัฐนาค รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บุง่เลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 5451504 421377

๗๘ นาย ศุภกิจ จันทร์ฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 6700709 165725

๗๙ น.ส. เสมอใจ ฮวดมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700123 154562

๘๐ นาย กมล คนมั่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี 6161006 142846

๘๑ นาย พงษ์ศักด์ิ ศักรภน์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หลวงเหนือ งาว ล าปาง 5520501 421278

๘๒ นาง กุหลาบ ประรองค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย 6421304 33695

๘๓ นาย จิรโชติ แก้ววงษา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 5330601 143063

๘๔ นาย ชัยวัฒน์ พูนทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 6471104 37493

๘๕ นาย ประทีป สุทธิอาจ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร 5471201 421677

๘๖ นาย วัฒนา รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร 5471801 421113

๘๗ นาย อุดม รัตนะเพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปริก สะเดา สงขลา 6901010 39026

๘๘ นาย เอกรินทร์ ทองอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านขาว ระโนด สงขลา 6900710 38329

๘๙ นาย คณิต ตุกังหัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แหลมสน ละงู สตูล 6910506 38988

๙๐ นาง วาสนา พึง่โพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 6270803 421616
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๙๑ นาย ณัฐวุฒิ เนื่องนิยม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 6190408 43482

๙๒ นาย ปิยะพงศ์ ชูรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแก้ง เฉลิมพระเกยีรติ สระบุรี 6191303 421531

๙๓ นาย อนุศิษฏ์ พงศ์วรพล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 6170104 421302

๙๔ น.ส. กนกพร ภัยช านาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840802 42805

๙๕ นาง กุลธยา มณีนัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทา่ทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840211 42657

๙๖ น.ส. จรนัย เวฬุการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 6840903 144491

๙๗ นาง จิรานันท์ ทองหวัน่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840212 42743

๙๘ นาง ฐิติมา อักษรศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841705 42936

๙๙ น.ส. อมรรัตน์ ศรีไสว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320112 43571

๑๐๐ จ.อ. วรเชษฐ์ จันทร์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 5430502 359032

๑๐๑ นาย อุกฤษฏ์ ทีทองแดง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 6430210 395218

๑๐๒ นาย มานพ เชื้อบัณฑิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู หนองบัวล าภู 2390101 414147

๑๐๓ นาย โกศล การุญญเวทย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 2370101 405382

๑๐๔ นาย จีราวุฒิ เข็มพรมมา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. รัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370602 50026

๑๐๕ นาย ระเบียบ พรหมปู่ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 5410603 424830

๑๐๖ นาย สาคร พรมหา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปะโค กุดจับ อุดรธานี 5410205 47009

๑๐๗ นาย จงศักด์ิ รักศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340208 48927

๑๐๘ นาย จิรภัทร เจริญปพิชญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 6342002 401832

๑๐๙ นาย ธนกฤต ศุภลักษณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341115 49493

๑๑๐ นาย บุญธรรม วงศ์ศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6340108 49823

๑๑๑ นาย ประชุม หลักทอง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 5342501 421614

๑๑๒ จ.ส.อ. ปรีชา เวียงนนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค าไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340204 187803

๑๑๓ นาย มานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 5342904 48998

๑๑๔ นาย รัชพงศ์ ปาณะพันธพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าลาด วารินช าราบ อุบลราชธานี 6341508 49063

๑๑๕ นาย รัศมี ยามมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าโพธิศ์รี เดชอุดม อุบลราชธานี 6340716 48829

๑๑๖ นาง อรทัย บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6340114 48366
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นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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0 7 9 3 0 3 

32,300.00 บาท 

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

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

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

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

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

(สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

             
 

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



การเตรียมตวัเข้ารับการฝึกอบรม 
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 แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
๒)  กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของอปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด าใส่ในวัน             

                รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
       ๓)  ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่าใส่ในวันอังคาร -          
                วันศุกร ์
       ๔)  หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่าใส่ในวันอังคาร-  
                วันศุกร ์
  ๕) เตรียมเนคไท สีเข้มมาด้วย 
     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          
 ส าหรับ 
(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 

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