
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๒                                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

         ๒๘ 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 ๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ( ...ตามบญัชีรายชื่อที่แนบ... )เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๓๒,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)    
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน 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 ่๑๘ เมษายน 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. กนกรัชต์ เทพส่ง หวัหนา้ฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ล าทับ ล าทับ กระบี่ 5810701 163436

๒ นาย เชิด เกื้อหนู หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 6810107 2748

๓ น.ส. ทรรศนีย์ เสือมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. คลองพนพัฒนา คลองท่อม กระบี่ 5810404 2567

๔ นาง มะลิ ภู่พรประเสริฐ หวัหนา้ฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. คลองพน คลองท่อม กระบี่ 5810402 361040

๕ น.ส. สุพัตรา เทียนงาม หวัหนา้ฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. คลองพนพัฒนา คลองท่อม กระบี่ 5810404 2562

๖ นาย เอกรัฐ เหนือคลอง หัวหน้าส านักปลัด ทต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 5810801 421209

๗ น.ส. กันยา ศรีเหรา นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 5710107 3202

๘ น.ส. พรรณทิพย์ สีสันต์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 5710107 69843

๙ นาย ฉัตรชัย ภูอ่าง หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทต. หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460703 421852

๑๐ นาย เทอดศักด์ิ ส าราญพงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 5461605 4827

๑๑ น.ส. ติยภา สัจจา หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ลานกระบอื ลานกระบือ ก าแพงเพชร 5620702 421147

๑๒ นาง ปัณฑา จูด้วง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร 5620701 421913

๑๓ นาย วีระวัฒน์ พัฒโนทัย หัวหน้าส านักปลัด ทต. คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 5620501 164401

๑๔ จ.อ. เศรษฐา พระเกตุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ถาวรวฒันา ทรายทองวฒันา ก าแพงเพชร 6620802 359548

๑๕ นาง สุพรรณี คงประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ก าแพงเพชร เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 4620102 421134

๑๖ นาย ไชยพศ หล้าธรรม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 6401509 247402

๑๗ นาง สุภาภร สิทธิ หัวหน้าส านักปลัด ทต. โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 5402402 188716

๑๘ นาง สุรินทร ค าโคตรสูรย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 6400306 7214

๑๙ นาง อุไรวรรณ ตรีสุวรรณวฒัน์ หัวหน้าส านักปลัด ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4400115 7048

๒๐ นาย กฤษณ์ ลอยเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 5220701 378079

๒๑ น.ส. ชนิดา งามระเบียบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 4220102 70185

๒๒ น.ส. ชนิดาภา แสงโรจน์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 6220311 7838

๒๓ น.ส. ดวงจันท์ทรา ถาดา หวัหน้าส านักปลัด อบต. เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 6220307 70221

๒๔ น.ส. ธัญญรัตน์ ศิริมงคล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบุรี 4220104 70179

๒๕ นาง อติวัณณ์ ภารศิลป์ หวัหน้าส านักปลัด ทต. ค่ายเนินวง เมืองจันทบรีุ จันทบุรี 5220111 7853

๒๖ น.ส. กรรณิการ์ วิจิตรกูล หวัหน้าส านักปลัด อบต. ทา่ตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 6241001 8246

๒๗ นาง ชุลีพร แก้วอัครฮาด หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน อบต. คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 6241002 163147

๒๘ น.ส. เนาวรัตน์ ไชยสายัณห์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240402 8408

๒๙ น.ส. สรันชนา จันทร์เพ็ญ หัวหน้าส านักปลัด ทต. บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 5240302 31809

๓๐ น.ส. ทิพาภรณ์ สุดมุข นักบริหารงานทั่วไป ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701 189270

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๕๖ รุ่นที ่๕๖ ระหว่ำงวันที ่๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม 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 ๓๐๙๐๕๖ รุ่นที ่๕๖ ระหว่ำงวันที ่๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๓๑ นาย พยุงศักด์ิ ใจตรง หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701 356475

๓๒ น.ส. เพ็ญประภา ส าเภาแก้ว หวัหนา้ฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. แสนสุข เมืองชลบรีุ ชลบุรี 4200103 423993

๓๓ น.ส. สุกัลยา เปรมศรี นักบริหารงานทั่วไป อบต. พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 6200507 8888

๓๔ น.ส. ปณิตา อินต๊ะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เทีย่งแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 6180509 47908

๓๕ นาย สุกฤษฏิ์ ทินปาน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 6180205 9178

๓๖ น.ส. สุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าส านักปลัด ทต. ทุง่ทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 5360202 49556

๓๗ นาย ศิวกร ถูกจิตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 6570114 61581

๓๘ นาย กิตติพงษ์ ชื่นใจ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 5500902 162157

๓๙ นาย ปฏิคม คมชัย หัวหน้าส านักปลัด อบต. โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 6500706 386815

๔๐ นาย มนตรี ค าสอน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่รวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 6502206 408925

๔๑ น.ส. วรรณกร ชูจิตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 6500409 421668

๔๒ นาง วิภาดา วังหลัง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. เมอืงแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่ 4500601 161605

๔๓ น.ส. วิภาพร กล่ินลอย หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 6500906 11921

๔๔ นาย สมานชน เจมิวัง หัวหน้าฝ่ายวชิาการและแผนงาน ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5500401 421408

๔๕ นาง อังคณา ทณัทะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5500502 421581

๔๖ น.ส. อัญชลี กิติราช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม่ 6500907 421533

๔๗ น.ส. จิราพร รักสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 6920804 415326

๔๘ น.ส. พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาพละ เมืองตรัง ตรัง 6920105 421653

๔๙ น.ส. วิไล ด้วนราม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง 6920605 247436

๕๐ นาง ศิริพรรณ มากนคร หัวหน้าส านักปลัด อบต. เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 6920607 421638

๕๑ นาย จีรยุทธ ปาเตียง หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก 6630407 13400

๕๒ นาง จุไรรัตน์ ยังประสม หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 6730308 32438

๕๓ นาง ศรีสุดา สุวรรณเกิด หัวหน้าส านักปลัด อบต. กระตีบ ก าแพงแสน นครปฐม 6730203 13862

๕๔ นาง สาวิตรี วิมูลชาติ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต. ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 6730204 421879

๕๕ นาง อุไรวรรณ นาคสู่สุข หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม 4730603 421766

๕๖ พ.จ.อ. เบญจรงค์ นราศรี หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 5480801 190204

๕๗ นาง อักษร แก้วจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 5480801 56259

๕๘ น.ส. ขวัญใจ จิตรดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301609 15687

๕๙ นาง ธนวรรณ ดงนางรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 5302905 418030

๖๐ นาง ประภัสสร ดรัยศิลานันท์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา 5301602 426657
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รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
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๖๑ น.ส. ปิน่แก้ว สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด อบต. ง้ิว ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301603 421839

๖๒ น.ส. เพชราภรณ์ ยิ้มพลูทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตาจั่น คง นครราชสีมา 6300404 15714

๖๓ น.ส. เสาวนีย์ เทษะนอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 6301709 15957

๖๔ นาย กิตติภพ ไทยเล็ก หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800107 421488

๖๕ จ.อ. กิตติศักด์ิ พลไชย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 5801303 71257

๖๖ นาง นิชธาวัลย์ จันทร์แก้ว นักบริหารงานทั่วไป ทต. หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 5801303 56368

๖๗ นาย ประสิทธิ์ วัดศรี หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ร่อนพบิลูย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 5801302 62075

๖๘ นาง รัตนา กันชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800107 71252

๖๙ นาย นาวิน เหล่าอินทร์ หวัหนา้ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 5600201 71326

๗๐ นาย นิรุตต์ิ ภูมิศาสตร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 6601103 161530

๗๑ ส.อ. สรรเสริญ เนียมนัด หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 6600312 187320

๗๒ นาง สุภาวดี เนียมนัด หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 6600304 17656

๗๓ น.ส. โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทบักฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ 6600305 170866

๗๔ นาง อลิสรา รัตน์ไตรแก้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 5600401 180338

๗๕ นาย พิชัย เกตุทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 5120202 165065

๗๖ น.ส. ภัสนิภา ดวงขุนลา หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 6120604 17924

๗๗ น.ส. สุมาลัย ธวชัชัยเจริญยิง่ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 5120202 159041

๗๘ จ.อ. เสรี แบเลาะ หัวหน้าส านักปลัด ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 5960302 191063

๗๙ นาง จรวยพร กัตติยา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ทุง่ช้าง ทุง่ช้าง น่าน 5550801 184107

๘๐ น.ส. วิภาวี ธนะพรล้ าเลิศ หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่จริม แม่จริม น่าน 6550203 19142

๘๑ นาง ศรีไพร บุญเกิด หัวหน้าส านักปลัด อบต. อวน ปัว น่าน 6550512 418950

๘๒ น.ส. ณัฐนรี วันตา นักบริหารงานทั่วไป อบต. โนนสมบูรณ์ เมืองบงึกาฬ บึงกาฬ 6380114 4871

๘๓ น.ส. วิมลวรรณ เขจรไชย หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 6380403 405867

๘๔ นาง ศรีประไพร พิมพ์บุตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. โนนสว่าง เมืองบงึกาฬ บึงกาฬ 5380103 44525

๘๕ นาย สนทยา พิมยะวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. โนนสว่าง เมืองบงึกาฬ บึงกาฬ 5380103 64509

๘๖ พ.จ.อ. อัครเดช ค าเสนาะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 5380701 359611

๘๗ น.ส. กนกวรรณ ชื่นฤทัย หวัหนา้ฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ 5311201 421758

๘๘ นาง กมลพร คงสืบชาติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 6310416 20884

๘๙ น.ส. ชวาลา ชอบธรรม หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ 6311205 7272

๙๐ นาง ณัฐกร สุภาคะดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. แสลงพัน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311011 19544
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๙๑ นาง นริศรา สินศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 5311602 20728

๙๒ น.ส. สุจิตรา สรานุพงศ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 5310303 20735

๙๓ นาง สุพิน สายทอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ 5311201 71551

๙๔ นาง สุรีพร ชูอิฐจีน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 4310401 161083

๙๕ น.ส. อรนุช สุมาลัย หัวหน้าส านักปลัด อบต. สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 6311506 20202

๙๖ นาง ภัคธดา สุจ าเนียร หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ทม. ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 4130603 406332

๙๗ น.ส. กฤษณา พวงเพชร หัวหน้าส านักปลัด ทต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 5770103 162999

๙๘ นาย โชคชัย พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. บางสะพานน้อย บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 5770501 421921

๙๙ น.ส. นันทพร โตทอง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 6770106 21322

๑๐๐ นาง ธนิกานต์ กองสี หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6250808 21931

๑๐๑ นาย ปรีชา เบ็ญฮาวัน หัวหน้าส านักปลัด ทต. ยะหร่ิง ยะหร่ิง ปัตตานี 5940903 71796

๑๐๒ น.ส. ขวัญชนก ภาคฐิน หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยธุยา 5140201 421349

๑๐๓ นาง ชุติมา มหาเทียน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยธุยา 6140706 392847

๑๐๔ นาง ภาวิณี โพธิเ์จริญ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยธุยา 5140901 163505

๑๐๕ น.ส. สมจิตร ดุเหว่าด า นักบริหารงานทั่วไป อบต. ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยธุยา 6140210 23159

๑๐๖ นาย ปัญญา ศรีใจป้อ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 5560702 410217

๑๐๗ น.ส. กุลนิษฐ์ เส็นบัตร หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 5930602 421177

๑๐๘ นาง สุภาวดี บุญส่ง หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ชะรัด กงหรา พัทลุง 5930201 23971

๑๐๙ น.ส. กิตติมา ช่วงโพธิ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 5660506 421584

๑๑๐ น.ส. ขวัญยืน บรรณะทอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 5660506 192136

๑๑๑ นาย ชาตรี พรมมา หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทต. โพธิ์ประทบัช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 5660302 359028

๑๑๒ นาย รุ่งรดิศ เหมฤดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บางกระทุ่ม บางกระทุม่ พิษณุโลก 5650502 421274

๑๑๓ นาย ณัฐพล แซ่ต๊ัง หัวหน้าส านักปลัด อบต. พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 6760803 25376

๑๑๔ น.ส. เนาวรัตน์ คล้ าศรี นักบริหารงานทั่วไป อบต. บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 6760704 704

๑๑๕ นาง อัชรา เสริมทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี 6760711 25598

๑๑๖ นาง นนทชา เจริญดี นักบริหารงานทั่วไป ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 5670602 159660

๑๑๗ นาง ปุริมปรัชญ์ ทศไกร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ภูน้ าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670512 411950

๑๑๘ จ.อ. สมนึก ขวัญเย็น หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทต. หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 5670702 421210

๑๑๙ นาย วาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุม อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2830101 348134

๑๒๐ นาง รัตนธิดา ตะวัน หัวหน้าส านักปลัด อบต. เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440315 27473
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๑๒๑ น.ส. ยุพาลักษณ์ ทันการ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 6350205 63277

๑๒๒ นาย สมบูรณ์ สุทธิสนธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 6350611 49388

๑๒๓ นาย สุระสิทธิ์ พลอยงาม หัวหน้าส านักปลัด อบต. บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 6350607 419416

๑๒๔ นาง ขวัญใจ พงศ์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ยะหา ยะหา ยะลา 5950501 159261

๑๒๕ นาง ทิปกา บุญรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กาตอง ยะหา ยะลา 6950504 67724

๑๒๖ น.ส. ธัญยธรณ์ ธัญญพัชญ์จริากร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา 6950307 194652

๑๒๗ น.ส. รีนา กาเจ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บุดี เมืองยะลา ยะลา 5950105 29280

๑๒๘ นาย ลุกมัน สารีมา นักบริหารงานทั่วไป อบต. ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 6950604 22260

๑๒๙ นาง โสภิดา ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. เบตง เบตง ยะลา 4950201 192903

๑๓๐ นาง คนึงนิจ พิมพ์ประชา หัวหน้าส านักปลัด ทต. โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5450104 421737

๑๓๑ น.ส. ชลธิชา โพธิศ์รีรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451804 30365

๑๓๒ น.ส. พรนภัทร วิระทูล หัวหน้าส านักปลัด อบต. พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451805 30378

๑๓๓ น.ส. สุณีรัตน์ ศรีละคร หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 6450213 30195

๑๓๔ น.ส. เกษณี สุคลธา หัวหน้าส านักปลัด อบต. สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี 6700306 63579

๑๓๕ จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ คนร า หัวหน้าส านักปลัด อบต. แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 6700411 39661

๑๓๖ น.ส. ธีรวรรณ ชื่นจับจิตร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ. ราชบุรี เมืองราชบรีุ ราชบุรี 2700101 399583

๑๓๗ นาง บุษบา เจริญภักดี นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบุรี 6700107 32511

๑๓๘ นาง นันทิตา แสงอาทิตย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160113 23026

๑๓๙ นาง ปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 6160802 421932

๑๔๐ นาง มาลัย เพ็ญวิจิตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ถลุงเหล็ก โคกส าโรง ลพบุรี 6160306 421396

๑๔๑ นาง ศุภวรรณ แย้มพยุง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยโป่ง โคกส าโรง ลพบุรี 6160314 23236

๑๔๒ นาง ธนพร คุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. บ้านดง แม่เมาะ ล าปาง 6520205 189542

๑๔๓ นาย ภูกิจ ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. แม่ทะ แม่ทะ ล าปาง 5521003 416344

๑๔๔ น.ส. พัชริดา ปัญญาราช หัวหน้าส านักปลัด ทต. ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน 5510117 165825

๑๔๕ น.ส. วาสนา สรณคมน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 5510301 9850

๑๔๖ นาง อัญชนา ใจจิต หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. มะกอก ป่าซาง ล าพูน 5510604 33505

๑๔๗ นาง ทองดี ตรีแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. หว้ยทบัทนั ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331207 418227

๑๔๘ นาย ธนน พุทธรักษ์ หัวหน้าฝ่ายนิติกร อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101 36344

๑๔๙ นาง ประคอง ใสเนตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331305 35690

๑๕๐ นาย พัทยา อาจหาญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330703 403783
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๑๕๑ นาง พันธ์ทิพา รวีโรจน์กรสกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330113 34419

๑๕๒ นาย จตุรภัทร สุวรรณวเิศษ หวัหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 421877

๑๕๓ น.ส. ณัฐริณี ไพสีขาว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 6470807 36762

๑๕๔ น.ส. ธนพร ไชยบุบผา หัวหน้าส านักปลัด ทต. บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 5471204 421420

๑๕๕ นาย ประครองสิน พิมพ์มีลาย หัวหน้าฝ่ายนิติกร อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 421847

๑๕๖ นาง พรนภัส อินทร์ธิวงศ์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. หนองกวัง่ บ้านม่วง สกลนคร 6471008 37136

๑๕๗ นาย พัฒนา พิมพะสาลี หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 421890

๑๕๘ พนัจ่าอากาศเอก อนุวัฒน์ จูมจันทา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 5471106 386042

๑๕๙ น.ส. อารีย์ ส าพะโว หวัหน้าส านักปลัด อบต. ค าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 6471209 36502

๑๖๐ นาย จิระศักด์ิ ส่งศรี หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 3901101 165944

๑๖๑ นาย จีระวัฒน์ สุวรรณวงศ์ หวัหน้าฝ่ายปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 3901101 421626

๑๖๒ น.ส. วิภาวรรณ ปรีชาเวทยากุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 3901101 421622

๑๖๓ นาย สันติ คุ่มเค่ียม หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 3901101 371630

๑๖๔ นาย พงศ์วิทย์ ทองอ่อน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102 378936

๑๖๕ น.ส. สุพัตรา ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ก าแพง ละงู สตูล 5910501 421575

๑๖๖ นาย เอกพงศ์ อาดุลเบบ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ก าแพง ละงู สตูล 5910501 165953

๑๖๗ น.ส. เกษร ไทยรักประวัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. บ้านคลองสวน พระสมทุรเจดีย์ สมุทรปราการ 6110505 39422

๑๖๘ นาย อติพร ประพนัธเสน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 6110409 39391

๑๖๙ นาง อัญชนา ธนการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 6110409 39376

๑๗๐ นาย เอกชัย แก้วจ้อน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110107 352504

๑๗๑ จ.ท. ภัคพศ กล่ ากล่ิน นักบริหารงานทั่วไป ทต. กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 5750201 181595

๑๗๒ น.ส. ศรอนงค์ รัตนกรณ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 6750312 2850

๑๗๓ นาย ศักรินทร์ ศรีสวัสด์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 6750211 42058

๑๗๔ นาง มัชฌิมา ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองแซง หนองแซง สระบุรี 5190501 409558

๑๗๕ นาง วิภา อุดมฉวี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี 5190304 421364

๑๗๖ น.ส. ศิริพร วังสรานนท์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทต. หินกอง หนองแค สระบุรี 5190302 194710

๑๗๗ น.ส. ศิริวรรณ บุตรพงษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี 6190206 40940

๑๗๘ นาย อดิศักด์ิ ค าภา หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองขีดขิน บ้านหมอ สระบุรี 6190606 31577

๑๗๙ จ.อ. นภมลฑล แดงแก้วเล็ก หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทต. ปา่กุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 5640703 357637

๑๘๐ นาง รุ่งเพชร เงินดี นักบริหารงานทั่วไป ทต. บา้นกล้วย เมืองสุโขทยั สุโขทัย 5640105 41371
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๑๘๑ นาง มาริสา วัยธนวัฒน์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101 421804

๑๘๒ นาง มุทิตา คล้ายพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. สองพี่น้อง สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 4720701 371961

๑๘๓ น.ส. สิร์ดาภัทร เหมือนแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720211 47993

๑๘๔ จ.อ. ดนัยณัฐ รัตนภูมี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 6840305 185325

๑๘๕ นาง รัชฎาภรณ์ พรพลประชาสิทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102 195121

๑๘๖ น.ส. วนิดา ณ วงค์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 5841501 194988

๑๘๗ นาง สาวิตา อินทร์ด า หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102 195135

๑๘๘ น.ส. หทัยทิพย์ แป้นประจุน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840212 42871

๑๘๙ จ.อ. กิตติชัย เทีย่งท า หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทต. โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 5430202 357713

๑๙๐ น.ส. จิตตรา มารศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 5390401 21372

๑๙๑ น.ส. สุภาพร ศรีวรรณ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นามะเฟอืง เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390109 26692

๑๙๒ จ.อ. อนุรักษ์ พกัตร์สวสัด์ิ หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู 5390202 358828

๑๙๓ น.ส. ดวงตา ทองมูล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 6150613 45721

๑๙๔ น.ส. บุษยา ผิวบาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. เทวราช ไชโย อ่างทอง 6150204 45628

๑๙๕ นาง ภัทรานิษฐ์ จิตต์รัก หัวหน้าส านักปลัด ทต. ม่วงคัน โพธิท์อง อ่างทอง 5150405 407799

๑๙๖ นาย ประเสริฐ มิลภา หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพนเมอืงน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 6370605 46150

๑๙๗ น.ส. ภคพร อาจธขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370304 195496

๑๙๘ นาย คุณากรณ์ กอเดช หัวหน้าส านักปลัด ทต. บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 5412003 421160

๑๙๙ น.ส. จุฑารัตน์ สาจ าปา หวัหน้างานกองการเจา้หน้าที่ อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2410101 47369

๒๐๐ น.ส. ทัศนียา กองภา หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ปะโค กุดจับ อุดรธานี 5410205 400599

๒๐๑ น.ส. นิลวรรณ วัฒนเศรษฐ์โชติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 5412001 46936

๒๐๒ นาย ปรีดา ประจุดทะศรี หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 5410411 419339

๒๐๓ นาง พุทธรักษา ค าอ่อน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 6412202 421928

๒๐๔ นาย ไพรจิตร บุญทา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 6410607 421699

๒๐๕ น.ส. อุไรวรรณ วิเชียรเครือ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 5410701 154230

๒๐๖ นาง เกร็ตนาที แจงทนงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองขาหยา่ง หนองขาหยา่ง อุทัยธานี 6610504 48035

๒๐๗ นาย ไกรสร ภูส่วาด หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 6610801 47905

๒๐๘ น.ส. ณภัชพร หลงพิมาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 6341004 49918

๒๐๙ น.ส. ดวงจิตร ขันธวัตร นักบริหารงานทั่วไป ทต. น้ ายืน น้ ายืน อุบลราชธานี 5340901 162716

๒๑๐ จ.อ. ประสิทธิ์ พูลเพิม่ นักบริหารงานทั่วไป ทต. อุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 5340103 195884



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

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๕๖ รุ่นที ่๕๖ ระหว่ำงวันที ่๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๒๑๑ น.ส. เพชรลดา อัมพร หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6340114 50056

๒๑๒ พ.จ.อ. ศักด์ิสิทธิ์ สุภาภรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 5341003 358390

๒๑๓ นาย สุนทร เกษเงิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341408 50085

๒๑๔ นาง สุวรักษ์ ชินวงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 6340806 49260

๒๑๕ นาย อรรถวิทย์ แสงดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนกลาง ส าโรง อุบลราชธานี 6342208 48406

๒๑๖ น.ส. อรอน อยู่สุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341412 162950



 
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 
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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 าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที ่4 เมษายน 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/


โรงกษาปณ์
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