
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๐                                  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 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม 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 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. เบญจพร สระเงินสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 6710203 424217

๒ น.ส. ปทุมวัน บุญผาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 5460801 187239

๓ นาง ประภัสสร ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4460102 169795

๔ นาย ปัญญา ขันธมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 6460717 424523

๕ นาง วิภาพร บดีรัฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 6620605 423826

๖ น.ส. หทัยรัตน์ โสภณโภไคย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ก าแพงเพชร เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 2620101 424460

๗ นาง กรณษา นินทศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 6400118 45357

๘ น.ส. จีราภร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4400115 373405

๙ นาง ทิวารัตน์ มนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401707 6777

๑๐ น.ส. นพวรรณ กิมประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2400101 424477

๑๑ นาง วิไลพร เยี่ยมอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 6400511 424905

๑๒ ด.ต. สมบุญ ยะมุลณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 6400119 424446

๑๓ น.ส. ธัญลักษณ์ วงไฮ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบุรี 5220105 424888

๑๔ น.ส. ศิริพร พิมแพง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 6241002 8110

๑๕ วา่ที่ร.ต.หญิง กัญจน์รัตน์ บุญเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 2180101 187376

๑๖ น.ส. ตรีปภากร ปุลวามะระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 2180101 424300

๑๗ นาง กุญชร บวกไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. เกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 6360704 9813

๑๘ น.ส. นลิดา ขัตติยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 2570101 360364

๑๙ นาย สุรชาติ ตันตลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. สิริเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 5570203 170291

๒๐ นาง นิตยา ชมภูรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2500101 423970

๒๑ น.ส. นิตยา ต๊ะปวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5500401 420043

๒๒ น.ส. อรนุช ติดไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 5501105 185217

๒๓ นาง กรรณิกา จันทร์ด า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง 2920101 424962

๒๔ น.ส. นุตประวีณ์ ด้วงจีน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. บางดี ห้วยยอด ตรัง 6920611 174915

๒๕ น.ส. ยิ่งลักษณ์ โศภณพิมลสิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 424699

๒๖ นาง ณัฐพร เสนาชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 6480204 44404

๒๗ นาง คณิศร์พร สถิตย์บุญลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทม. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 4302101 190365

๒๘ นาง นงนุช ทองหมื่นไวย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา 6300904 416821

๒๙ น.ส. พิฐชญาณ์ รุจิรัตน์ธนชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101 424740

๓๐ ว่าที่ร.ต. วิจิตร เลิศขุนทด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300806 414746

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักจัดกำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๒๐๐๒๔ รุ่นที ่๒๔ 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 นักจัดกำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๒๐๐๒๔ รุ่นที ่๒๔ ระหว่ำงวันที ่๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๓๑ น.ส. จินตนา กุศลสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. ถ  าใหญ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800904 425013

๓๒ น.ส. ทัศนีย์ เสนปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. นาโพธิ์ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800911 418772

๓๓ นาง อัมพร พุม่ร่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 424553

๓๔ ว่าที่ ร.อ. โอฬาร หมีนถนอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 426507

๓๕ นาง ธัญพร โตเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทน. นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3600102 355495

๓๖ น.ส. เครือมาศ คล้ายมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2120101 424586

๓๗ จ.ส.ต. ณรงค์ นิลพลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2120101 424948

๓๘ น.ส. นพวรรณ สมรรถสหัสชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2120101 374022

๓๙ นาย พงษ์ศักด์ิ สอ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3120102 197007

๔๐ น.ส. ภัสปณัท ประกอบแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3120102 190976

๔๑ น.ส. รัชนีย์ เสวก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2120101 369232

๔๒ นาย ฤทธิชัย เหลืองหรัิญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605 424481

๔๓ นาง วีณา เลาหะนาคีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605 424541

๔๔ น.ส. สุนทริยา พูนศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2120101 422115

๔๕ วา่ที่ร.ต.หญิง สุนิสา ศรีนกทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี 6120503 407274

๔๖ น.ส. ปาริชาติ ชาญประโคน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310704 19711

๔๗ นาง พีรกานต์ คงสืบชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ลุมปุก๊ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310110 187817

๔๘ นาง เรณู เชียงรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310809 20590

๔๙ น.ส. ลลิตา โขงรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 5310103 419587

๕๐ น.ส. กาญจนา รูปสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5770601 376522

๕๑ น.ส. วิภา พุม่แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ประจวบคีรีขนัธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2770101 423722

๕๒ นาง สุชาดา อุดมวชิชากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5770601 184304

๕๓ น.ส. นงเยาว์ ชัยอุดม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. คุระ คุระบุรี พังงา 6820602 23649

๕๔ น.ส. ดวงดาว ศรีนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 6650303 25673

๕๕ น.ส. ศรัญญา ชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. พิษณุโลก เมืองพษิณุโลก พิษณุโลก 2650101 423820

๕๖ นาง สาวิตรี วัชรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. สมอแข เมืองพษิณุโลก พิษณุโลก 6650121 188969

๕๗ นาง วิรากานต์ กล่ันเกลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6760119 423766

๕๘ นาง พรนิชา ใจค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670116 25926

๕๙ นาง บงกช แก้วพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 6540408 169015

๖๐ น.ส. วนิดา ฟุม่เฟือย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 6540112 26291



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

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักจัดกำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๒๐๐๒๔ รุ่นที ่๒๔ ระหว่ำงวันที ่๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๖๑ น.ส. ทองค า พุฒตาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 6441005 27304

๖๒ นาง บุรัสกร วามะลุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ลาดพัฒนา เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 6440107 26630

๖๓ จ.อ. อภิสิทธิ์ ปะเวละทัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. หนองคู นาดูน มหาสารคาม 6441008 424844

๖๔ น.ส. ศิริพร พนาพงศ์ไพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580602 424626

๖๕ น.ส. สุปราณี ใจค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580606 424625

๖๖ นาง กัญญาวีณ์ แก้วดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. เชียงเพ็ง ป่าติ ว ยโสธร 6350502 35170

๖๗ นาง ปรียาพร ใจเด็จ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 423825

๖๘ นาง ภาวินี มุลสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 423824

๖๙ นาง ส าเลิง ศรีวอุไร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. น  าค า ไทยเจริญ ยโสธร 6350904 28857

๗๐ นาง ชบาไพร ค าสีห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450110 30683

๗๑ นาง เยาวลักษณ์ ทองประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450107 29451

๗๒ น.ส. อธิชา ศิลาบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451409 423778

๗๓ น.ส. อยุรี รอมลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. บุง่เลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 5451504 180470

๗๔ นาง กัลยาภัสร์ ภูเดชนิธเิจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101 424122

๗๕ นาง จันทร์จิรา โสสุ่ย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 6210603 424160

๗๖ นาง สุญาดา วาระสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 6210805 31896

๗๗ นาง กัลยาณี อ่อนก้อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2160101 197399

๗๘ ส.อ. ภัทร สมแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2160101 424040

๗๙ น.ส. เย็นตา ฝาสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 5160301 182383

๘๐ น.ส. อารีรัตน์ ทรัพย์กุญชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2160101 424043

๘๑ นาง ไอลดา สีดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. นาครัว แม่ทะ ล าปาง 5521005 373708

๘๒ นาย เจษฎา สอนพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. เขาแก้ว เชียงคาน เลย 5420302 193830

๘๓ นาง ธีราพร สิทธิแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย 5420301 176346

๘๔ นาย หลักทรัพย์ ประเสริฐศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. นาหอ ด่านซ้าย เลย 6420504 424949

๘๕ นาย นิสิทธิ์ นิยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101 424196

๘๖ นาย ยุทธ ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330307 30455

๘๗ นาย อภิเดช หลักค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101 424465

๘๘ นาง จีราภรณ์ ทัศมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. ดอนเขือง สวา่งแดนดิน สกลนคร 5471201 194088

๘๙ นาย ณฐกร พุกนุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 6640311 424489

๙๐ นาง พรพรรณ ใจกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4640501 47722



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

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักจัดกำรงำนทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๒๐๐๒๔ รุ่นที ่๒๔ ระหว่ำงวันที ่๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๙๑ น.ส. ศุภสิตา น้อยนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101 407698

๙๒ น.ส. ธัญญรัตน์ โพธะนัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101 423815

๙๓ นาย ธานี ปรีชาถาวณิชกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720106 425191

๙๔ นาย ภาคิน โพธิห์ิรัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. ขุนพัดเพ็ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 5720908 370759

๙๕ นาง มิ่งขวัญ ทองค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101 176657

๙๖ น.ส. วิเรืองรอง ธิกุลวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101 423903

๙๗ นาง สุพัตรา จตุรพิพิธพรพิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101 423902

๙๘ นาง ดารารัตน์ คชโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840804 42999

๙๙ น.ส. จิตติมา วสุนธราวฒัน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 197638

๑๐๐ นาย ทองพูน โสระถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. โพนโก สนม สุรินทร์ 6320804 32975

๑๐๑ น.ส. ธนิตตา ดีเสมอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 426686

๑๐๒ น.ส. พิชญาภา สายอภิธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 184657

๑๐๓ นาง ภรณ์ศมน กองแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 360281

๑๐๔ นาง สมศรี สุดงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 184535

๑๐๕ น.ส. อภกิษณาภา จันทร์มหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320106 195174

๑๐๖ น.ส. สกุลตรา พุทธเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. โนนทัน เมอืงหนองบัวล าภู หนองบวัล าภู 6390111 45309

๑๐๗ นาย จิรวัฒน์ รัตนมณเฑียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2410101 47371

๑๐๘ น.ส. นางสาวดาริกา ชูคันหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 5410603 424099

๑๐๙ นาง นิภาพร เวียงสิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทม. หนองส าโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4410104 197689

๑๑๐ น.ส. สุมาลี งามสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2410101 162571

๑๑๑ น.ส. นพรัตน์ อ่วมสั น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6530902 47608

๑๑๒ นาง กิ่งแก้ว คานเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. อุบลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 48397

๑๑๓ น.ส. จารุพรรณ ดาราค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 6343101 52749

๑๑๔ นาง ศิรภัทร วิเศษประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. อุบลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 425325
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โทรศพัท์ ผู้น าฝาก 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป 

24 

 

 

 

 

  

0 2 4 4 2 0 

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 าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 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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