
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๘                                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

         ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ตามบัญชีรายชื่อ )  

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

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
นักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๘๐ 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... )เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว                     
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 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 นาย พิมล จงรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. คลองพน คลองท่อม กระบี่ 5810402 18670

๒ นาง ภัทรพรรณ จันทวี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 5810502 409010

๓ นาง สมจิต รัตนวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองพน คลองท่อม กระบี่ 5810402 141895

๔ นาย อิศรา งามประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 6810104 422521

๕ น.ส. ดวงฤทัย ใจเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี 6710518 161547

๖ นาย ภัทธาวุธ สายสอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อุโลกส่ีหมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 6710521 390921

๗ น.ส. สุมาลี กนกศรีวิเชียร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หว้ยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 5711301 418242

๘ ส.อ. นพดล ส าราญพงษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460115 422061

๙ นาง เพ็ญพักตร์ ทิพย์โยธา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 6461606 4534

๑๐ นาย วัชระ บุญยบุตร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460902 4613

๑๑ นาย สมศิน ใจคง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 5460504 75484

๑๒ นาย เทียน สมโภชน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ ก าแพงเพชร 6620704 5435

๑๓ นาย ธญาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนคร ทน. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3400102 422737

๑๔ น.ส. พันทิภา ศรีอุทธา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 6401405 161654

๑๕ นาย อาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 5400410 6247

๑๖ น.ส. ใกล้รุ่ง จิตตรง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 6220906 7970

๑๗ นาง เพ็ญศรี ชาญณรงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 6241101 8060

๑๘ นาย ขวัญชัย พรฐิตานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท 6180108 382176

๑๙ นาย ธนกร คล่องรัฐ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 5361003 416439

๒๐ นาย ธีระชัย มีเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่คาวัด ละแม ชุมพร 6860502 419410

๒๑ จ.ส.อ. นุกูล พูลชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สวี สวี ชุมพร 6860705 10255

๒๒ นาย ธีรพัฒน์ ดีแก้ว รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สถาน เชียงของ เชียงราย 5570306 56093

๒๓ ส.ต.อ. สมศักด์ิ เรือนนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตับเต่า เทิง เชียงราย 6570411 56049

๒๔ น.ส. อุบลภรณ์ นวลแจ่ม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 5570307 372533

๒๕ นาย เกษม วงศ์ฝ้ัน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5502401 76356

๒๖ น.ส. ชวนพิศ แซ่ฮ่ัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 6501110 419305

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

๒๘ นาย ดลธกร วงษ์พันธุ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5502403 12099

๒๙ นาย ปรีชา คุณแสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 6500803 11992

๓๐ นาย ยุทธนา ศรีรัตนภมร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 6500607 422532

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบรหิำรงำนทอ้งถ่ิน รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๘๐ รุน่ที่ ๘๐ ระหว่ำงวันที่ 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 นักบรหิำรงำนทอ้งถ่ิน รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๘๐ รุน่ที่ ๘๐ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๓๑ นาย สมศักด์ิ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 5501801 422226

๓๒ นาย สุเมธ ฉลาดธญัญกิจ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ 5501302 420091

๓๓ นาง พรสิรินทร์ ล่ิมอรุณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 6920702 12375

๓๔ น.ส. ศศิมา โสะสะ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 5920506 12373

๓๕ นาย สมศักด์ิ หอมแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 6920706 422910

๓๖ จ.อ. ไพบูลย์ สอนดงบัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 6230505 189970

๓๗ น.ส. วรัญญา นิยมเดชา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 6260402 164126

๓๘ นาย วิวัฒน์พงศ์ โพธิว์ัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 6260405 190044

๓๙ นาย ศักด์ิสิทธิ์ ระพาเพท รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชุมพล องครักษ์ นครนายก 6260404 368519

๔๐ นาย ศุภสวัสด์ิ รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทองหลาง บ้านนา นครนายก 6260309 13574

๔๑ นาง ส าเนียง ป้อมเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก 6260110 13477

๔๒ นาง จารุวรรณ ธรรมเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางเลน บางเลน นครปฐม 6730507 360060

๔๓ น.ส. จีราพร รัตนบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุ่งกระพังโหม ก าแพงแสน นครปฐม 6730211 14105

๔๔ น.ส. เพญ็ประภา สิริพุฒิพรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 6730404 13972

๔๕ นาง แสงเทียน เศรษฐวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สระส่ีมุม ก าแพงแสน นครปฐม 6730202 14526

๔๖ ส.ต.ท. สมศักด์ิ เลิศสงคราม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 6480107 14707

๔๗ ว่าที่ร.ต. เกษม แปน้หมื่นไวย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 6301806 160096

๔๘ นาย เจษฎา แพงอนันต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 6301017 392650

๔๙ น.ส. นันทนา เกี้ยวสันเทยีะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 6301806 248071

๕๐ นาย นิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 5301102 403298

๕๑ นาย มานัส ถนอมทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 6301408 15693

๕๒ น.ส. วรรธนะภคั แซงทะเล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 6301903 383185

๕๓ นาย ส าราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300807 229621

๕๔ น.ส. แสงเดือน เพ็ชร์ราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 6301313 21879

๕๕ นาง โสภา ปราณีตพลกรัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300817 76741

๕๖ วา่ที่ ร.ต. หลักค า หลอดค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นางร า ประทาย นครราชสีมา 6301305 231140

๕๗ น.ส. อัญญา วงษ์ศรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 6301704 49247

๕๘ นาง ภาวดี สุปรียสุนทร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าแพ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800106 248211

๕๙ นาย วิฑูร โพธิพฤกษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 5802003 56347

๖๐ นาง อ าพร ชัยวิชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปริก ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 6801108 17416
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รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๖๑ นาง พนารัตน์ เดชปัน้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 6600304 155022

๖๒ น.ส. อนัญลักษณ์ ยะโกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส 6960609 409446

๖๓ นาง เนตนภา อ่อนพินา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ศรีพนา เซกา บึงกาฬ 5380402 195295

๖๔ นาย ศักด์ิทวีชัย หมื่นหน้า รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 5380501 74827

๖๕ นาย สุเทพ สุระการ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 5380201 57595

๖๖ นาย ชรพล สุมชาวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310903 19952

๖๗ นาย ไพฑูลย์ ปัญญาเดชานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 6310312 20839

๖๘ นาย รัฐกร ตามไธสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 6310206 20142

๖๙ นาย วิเชียร เดชนาถวฒัน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ 6311202 19516

๗๐ นาง วิไลลักษณ์ ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บา้นใหม่ไชยพจน์ บา้นใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 5311901 70959

๗๑ น.ส. ศรีนิธินาถ จิตรไชยวฒัน์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310603 422424

๗๒ นาง สมพร กอคูณกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310907 20908

๗๓ น.ส. อัญชลี เผือกพันธ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 5310302 20506

๗๔ ว่าที่ร.ต. ภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 5130401 420112

๗๕ นาง วันดี เขียวเอี่ยม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5130104 372644

๗๖ จ.อ. ลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 5770702 56558

๗๗ นาย จิระพันธ์ โสมนัส ปลัดเทศบาลต าบล ทต. โคกมะกอก เมืองปราจนีบุรี ปราจีนบุรี 5250103 423530

๗๘ นาง น้อมจิต หัตถกรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี 6250305 21735

๗๙ น.ส. ฟาราณัท อาเส็น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากู ทุง่ยางแดง ปัตตานี 6940601 157626

๘๐ นาย อมรพันธุ์ ตรีเมฆ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141410 23260

๘๑ นาย ณัฐพงศ์ ปริญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ภูซาง ภูซาง พะเยา 6560805 23473

๘๒ นาง ธัญญานุช ศรีสมบัติ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ฝายกวาง เชียงค า พะเยา 5560303 23458

๘๓ นาย นิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา 4560501 391517

๘๔ น.ส. พรรษสรณ์ สกุลเทียมใจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ผาช้างน้อย ปง พะเยา 6560609 394767

๘๕ น.ส. พิมลสิริ ภาชนะ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 5560107 423745

๘๖ ส.ต.ท. วิกร ภูรีเชาวกิจ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 5560103 422699

๘๗ นาย สยาม เสริมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เจดีย์ค า เชียงค า พะเยา 6560304 23330

๘๘ นาง นุชรี นมรักษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 5930405 422017

๘๙ นาย เสกสรรค์ สีสอาด หัวหน้าส านักปลัด ทต. ควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง 5930404 422243

๙๐ นาย อ่ารีด พลนุ้ย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 5930202 29355
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๙๑ นาง ณปภัช สิทธิชัยเกษร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 6660905 24752

๙๒ น.ส. พัชรา ค าภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองปลาไหล วงัทรายพนู พิจิตร 6660205 24807

๙๓ น.ส. อิงอร วันแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร 6661103 142050

๙๔ นาย ณัฐพงศ์ ระโส รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก 6650207 373805

๙๕ นาย นุชา สืบบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตลุกเทียม พรหมพริาม พิษณุโลก 6650612 24975

๙๖ น.ส. จีรนาฏ สงวนทรัพย์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 5760701 422840

๙๗ นาย พิทักษ์ เหลืองมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 6760508 423400

๙๘ นาย จตุรงค์ พ่วงเต็ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670511 25893

๙๙ นาง มนต์ทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6670403 370421

๑๐๐ น.ส. ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670509 9796

๑๐๑ น.ส. แอนนา ส าราญ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 5830303 157917

๑๐๒ นาง กนกรัตน์ สมิมชัย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม 5441001 31596

๑๐๓ นาย ทวีศักด์ิ ไกวาสัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440311 401457

๑๐๔ ส.อ. สยาม ภูหนองโอง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 5440501 409091

๑๐๕ นาย สัมพันธ์ ศรีกะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 6440608 27239

๑๐๖ น.ส. พิมพ์ณิดา เถาหอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 6350605 164079

๑๐๗ นาย วุฒิชัย สิริวัฒนวาณิชย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดู่ทุง่ เมืองยโสธร ยโสธร 6350116 422978

๑๐๘ นาง ศิริพร คลองงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 6350205 52376

๑๐๙ นาง ดารินา สะมะแอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ละแอ ยะหา ยะลา 6950503 29312

๑๑๐ นาย ธิติพล มณีนิล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ยะหา ยะหา ยะลา 5950501 29234

๑๑๑ น.ส. นันทิดา ไชยลาภ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บาละ กาบัง ยะลา 6950701 29269

๑๑๒ น.ส. ฟารีดา มะเต๊ะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 6950604 22453

๑๑๓ น.ส. เมธาวี ทพิย์มณเฑียร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 6950505 422232

๑๑๔ น.ส. รัตนาพร เทพษร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตาชี ยะหา ยะลา 6950502 29159

๑๑๕ นาย วิญญู ทองงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ล าพะยา เมืองยะลา ยะลา 6950109 157985

๑๑๖ นาง สตีวรรณ แอเสาะหะมะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กาตอง ยะหา ยะลา 6950504 29116

๑๑๗ นาย โกศล นามโร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 5450403 31269

๑๑๘ นาง เจริญศรี วงษ์บ้านดู่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450507 161493

๑๑๙ นาย ทนาศักด์ิ โทปัญจ่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450611 29518

๑๒๐ นาย นรินทร์ ทิพยศักด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452001 163265
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๑๒๑ นาย บุญชั้น ล าพองชาติ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451008 422351

๑๒๒ นาย พัฒพงษ์ ก าหอม ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 5451502 31088

๑๒๓ จ.อ. พิพัฒน์ชัย ชนะศรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 5450301 193094

๑๒๔ ด.ต. สมหมาย จ าปาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธิใ์หญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450606 422265

๑๒๕ นาย สิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 6450205 30730

๑๒๖ นาง สุคนธา สุขก าเนิด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451604 30827

๑๒๗ นาย สุรชัย อ่อนประทุม ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 5451602 30825

๑๒๘ นาย อุทัย โพธิก์ุดศรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. อัคคะค า โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 5450804 47765

๑๒๙ นาย ธีระพันธ์ สุขสว่าง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เนินฆอ้ แกลง ระยอง 5210308 31785

๑๓๐ นาย สุพัฒน์ ยิ่งเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่น้ าคู้ ปลวกแดง ระยอง 6210606 31970

๑๓๑ น.ส. กัญอบญี์ฏฐ์ พรมลุ่วรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 6700811 422812

๑๓๒ นาย ชุมพล เอี่ยมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 6700411 421982

๑๓๓ นาง นพลักษณ์ จตุรวิทยาภรณ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองตาคด โพธาราม ราชบุรี 5700712 418239

๑๓๔ นาย น าโชค เจริญภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี 6700804 32512

๑๓๕ จ.อ. สุเทพ เพชรธรรมรัฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 6700806 142740

๑๓๖ น.ส. ณัทชญากานต์ ชัยวบิลูย์ธรรม ปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพตลาดแก้ว ท่าวุง้ ลพบุรี 5160504 162787

๑๓๗ นาย ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บางงา ท่าวุง้ ลพบุรี 5160505 142802

๑๓๘ นาย ประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลต าบล ทม. เขลางค์นคร เมืองล าปาง ล าปาง 4520103 57085

๑๓๙ นาย วุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เกาะคา เกาะคา ล าปาง 5520302 371585

๑๔๐ นาย เปรมมินทร์ เทพอาจ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. วังดิน ล้ี ล าพูน 5510402 72831

๑๔๑ นาง รัชฎาภรณ์ สิงหก า รองปลัดเทศบาลต าบล ทม. วังสะพุง วังสะพุง เลย 4420901 422747

๑๔๒ นาง กัลณารัตน์ ชินบุตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330506 373118

๑๔๓ น.ส. เขมรัตน์ วงษ์มะณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330106 34579

๑๔๔ นาย เจริญ ทองไหม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331205 34681

๑๔๕ นาง ณิชกานต์ สุขหล้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330313 49990

๑๔๖ น.ส. พัชมณ บุญสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331404 34215

๑๔๗ น.ส. สุภาพร ดวงอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330503 36279

๑๔๘ น.ส. กันสารา จันทรังษี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร 6470116 163269

๑๔๙ น.ส. แก้ว จ าปาลา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาม่อง กุดบาก สกลนคร 5470304 72997

๑๕๐ นาง จินตนา สิทธิฤทธิ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมืองทองท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 5470111 37012
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๑๕๑ นาย ชมฉกรรจ์ บุญวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 6470117 36914

๑๕๒ นาย ชาญวิทย์ กิณเรศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 6470405 252590

๑๕๓ นาง ธิดารัตน์ สวามิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 6470810 16587

๑๕๔ นาย บรรลุ สุราษฎร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 5470108 36731

๑๕๕ นาย ปิยะกรณ์ ไสยวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร 6470503 36508

๑๕๖ นาย ศักย์วริษฐ์ อินธิแสง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 5470409 37472

๑๕๗ นาย สมชาย แสงวงศ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 5470108 422544

๑๕๘ นาง สุภารัตน์ อัคพิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 6470405 385640

๑๕๙ พ.จ.อ. อาวุธ สักขาพรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตาลโกน สวา่งแดนดิน สกลนคร 6471213 36701

๑๖๐ น.ส. ปพิชญา บุญยวรรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 6900206 422486

๑๖๑ น.ส. วาสนา สุวรรณมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 6900804 423176

๑๖๒ น.ส. วิณา ทองรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ป่าขาด สิงหนคร สงขลา 6901508 165918

๑๖๓ ส.ต.ต.หญิง สุมล จารุสาร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านนา จะนะ สงขลา 5900301 422912

๑๖๔ นาง เบญจวรรณ จันทร์เพ็ญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สองคอน แก่งคอย สระบุรี 6190211 422518

๑๖๕ น.ส. ปาณิสรา ปล้ืมใจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 6640402 41140

๑๖๖ นาง ศุภวรรณ สายอินทร์จักร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 6640806 423103

๑๖๗ ส.อ. อธิป อ่อนปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 6640308 41399

๑๖๘ วา่ที่ร.ต.หญิง นภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 6721003 42236

๑๖๙ น.ส. พิมพ์พรรณ จันทร์รูปงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 6720418 423222

๑๗๐ น.ส. วิชชุดา เรืองธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี 6720802 42210

๑๗๑ นาย วิชัย เมืองวงษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720205 79712

๑๗๒ นาย อนันต์ศักด์ิ ชื่นบ ารุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านกุ่ม สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720715 41860

๑๗๓ นาย ยุทธศักด์ิ สวนบรรจง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841606 43177

๑๗๔ นาย ศุภรัช เกตุเผือก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841709 406609

๑๗๕ จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 6841403 42599

๑๗๖ นาย ขันติ สามพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320120 43429

๑๗๗ น.ส. จันทราวดี เติมมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 6321008 43736

๑๗๘ น.ส. จิรภา แก้วปุม่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บา้นจารย์ สังขะ สุรินทร์ 6321009 163274

๑๗๙ นาย อุทิศ เจริญยิ่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 6320407 44118

๑๘๐ นาย จรูญเวตม์ แสนสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 6430114 423231
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๑๘๑ พ.จ.ท. ธงชาติ ทองล่ิมสุด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 6430503 44244

๑๘๒ นาย สมนึก ฉันโชคดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 6431604 44835

๑๘๓ นาย นิรุธ วอแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังทอง นาวัง หนองบวัล าภู 6390605 369129

๑๘๔ ส.ต.ท. อนิรุธ ศรีมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดดู่ โนนสัง หนองบวัล าภู 6390305 396410

๑๘๕ น.ส. จันทร์เพ็ญ พยัฆพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนทอง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370504 166273

๑๘๖ นาง นงลักษณ์ จ าปาหอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370121 46058

๑๘๗ น.ส. พักตร์เพียงเพ็ญ เจริญชัย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สิริเสนางค์ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 5370502 46220

๑๘๘ นาง พิชญา แสนพาน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาวัง เมอืงอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 5370105 422215

๑๘๙ นาง มะลิวัลย์ รูปศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปลาค้าว เมอืงอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370116 394123

๑๙๐ นาย อนันต์ บุญแสง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370506 422095

๑๙๑ นาง อรดี โคตค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกสาร ชานุมาน อ านาจเจริญ 6370204 45922

๑๙๒ น.ส. อังศุธร นามตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ 6370203 45951

๑๙๓ นาง เบญจมาศ พลดาหาญ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410106 422853

๑๙๔ นาย พิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 6410615 422120

๑๙๕ น.ส. มลเทียร พลทองถิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาทม ทุง่ฝน อุดรธานี 6410705 47074

๑๙๖ นาง รัชนีวรรณ กุตระแสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410112 47386

๑๙๗ นาง ลัดดาวัลย์ มะรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 6410306 418469

๑๙๘ นาย วัฒนา ศรีจุมพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 6410409 6764

๑๙๙ วา่ที่ร.ท. วิทยา มุลานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านหยวก น้ าโสม อุดรธานี 6411805 162602

๒๐๐ นาย สุรพล ค าใส รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. กู่แก้ว กู่แก้ว อุดรธานี 5412401 418470

๒๐๑ นาง วรรณา กุลพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 6530809 387271

๒๐๒ นาย พรชัย เทศเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 6610403 375001

๒๐๓ น.ส. มาลีรัตน์ สุคโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 6610404 397674

๒๐๔ น.ส. รัชนิยา มากมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่นางาม ลานสัก อุทัยธานี 6610706 47917

๒๐๕ ส.อ. กฤษฎา วิศรุตากุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 6341006 49231

๒๐๖ นาง ขนิษฐา นันทะบัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 6343004 49400

๒๐๗ นาย ธีรศักด์ิ ปีติพงษ์ค าสุนีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไหล่ทุง่ ตระการพชืผล อุบลราชธานี 6341118 48605

๒๐๘ นาย พงษ์สันต์ิ เสตพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเต่า ตระการพชืผล อุบลราชธานี 6341116 49848

๒๐๙ นาย วิชัย ภูทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 6342004 422981

๒๑๐ น.ส. อภิญญา ทองหมื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340210 422420



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

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบรหิำรงำนทอ้งถ่ิน รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๘๐ รุน่ที่ ๘๐ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ เมษำยน - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

๒๑๑ นาย อภิศักด์ิ ทองกลึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340208 256500

๒๑๒ น.ส. ออนล่ี มาบกลาง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพธิศ์รี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 5341904 49773



 
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 

นักบริหารงานท้องถิ่น 

นักบริหารงานท้องถิ่น 

80 

 

 

 

 

  

0 8 0 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 าระเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที ่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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