
 
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๗๖                                 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

          ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

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

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารทั่ว ไป  รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙                             
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท 
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริม        
การปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (...ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม                 
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๑๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)     
ที่ ธนาคารกรุ ง ไทยทุกสาขา ตามแบบที่ ส่ งมาพร้ อมนี้  ภายในวั นจั นทร์ ที่  ๖  มิถุ นายน  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 ่๒๐ มิถุนายน 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 ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

๑ น.ส. วิมล สุริวรรณ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 6711105 3554

๒ นาง ปารณีย์ แพงมี หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทต. ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร 5620701 55364

๓ นาง ภณัชษา บุญมี หัวหน้าส านักปลัด ทต. ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 5620201 5112

๔ พ.จ.ท.หญิง โชติกา สอนกลาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 6401305 6321

๕ นาย ยศกร ศรีคลัง หัวหน้าส านักปลัด ทต. พระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแก่น 5400305 161201

๖ นาง ปาณิสรา ศิริเพ็ง นักบริหารงานทั่วไป ทม. จันทบุรี เมืองจนัทบุรี จันทบุรี 4220102 416957

๗ นาง ล าแพน มณฑาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240111 8232

๘ นาย วุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางนาง พานทอง ชลบุรี 6200505 373864

๙ น.ส. สรัลยาณ์ บรมัตถ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 4200702 189204

๑๐ นาง ปิณฑิตา สรภูมิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 6360804 371967

๑๑ พ.จ.อ. อาทิตย์ บุญน้อม หัวหน้าส านักปลัด ทต. เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย 5570802 424569

๑๒ น.ส. พัชรินทร์ ค าเรือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500403 185538

๑๓ นาย อนุชา หมื่นแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านจันทร์ กลัยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 6502502 11747

๑๔ น.ส. อัญริฬห์ ทิพยธ์นวิกรม หัวหน้าส านักปลัด อบต. กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500305 161797

๑๕ น.ส. พรวิไล ชูจินดา หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางดี ห้วยยอด ตรัง 6920611 12743

๑๖ นาง ธัญลักษณ์ วิวรรธนธ์นกลู หัวหน้าส านักปลัด ทต. หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 5230202 182513

๑๗ นาย วิธวินท์ สุทธิสาพรสรรค์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 5230502 70203

๑๘ นาง ศุภพิชญ์ รินดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่กาษา แม่สอด ตาก 6630612 13206

๑๙ นาง จินตนา สุภาวงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก 6260110 399509

๒๐ นาย คณพศ วงวันศรี นักบริหารงานทั่วไป อบต. นางัว นาหว้า นครพนม 6480907 136805

๒๑ นาง จรีภรณ์ ศรีรักษา นักบริหารงานทั่วไป อบต. ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 6301414 424060

๒๒ น.ส. จีรภา จินดาทะเล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 6301409 412278

๒๓ นาง ศุภาวรรณ เพชรวิเศษ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300115 15673

๒๔ น.ส. กมลพร มหาชัย หัวหน้าส านักปลัด อบต. ถ้ าพรรณรา ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช 6801801 162165

๒๕ นาง กฤษดาภรณ์ วบิูลยก์าญจน์ หัวหน้างานธุรการ ทต. ถ้ าใหญ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800904 164948

๒๖ นาย คนอง พังแพร่ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 6801606 164930

๒๗ จ.อ. คมสัน ศุภวิมุติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 5800301 358208

๒๘ วา่ที่ร.ต. จรวย โมสิโก หัวหน้าส่วนโยธา ทต. ถ้ าใหญ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800904 76893

๒๙ นาง จิรา สมศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ถ้ าใหญ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800904 408908

๓๐ นาย ธัญญลักษณ์ เหมทานนท์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 426512

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม
หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รหวัหลักสูตร ๖๒๑๐๐๘ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม
หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รหวัหลักสูตร ๖๒๑๐๐๘ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๓๑ นาย นิรัญ ธรฤทธิ์ หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ทต. หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 5802203 370915

๓๒ นาง ปะรินดา ปัญจะสุวรรณ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 56351

๓๓ นาง เพ็ญจันทร์ ถาวรทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปริก ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 6801108 162551

๓๔ น.ส. เกศิรินทร์ พัดทอง หัวหน้าส านักปลัด ทต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 5600201 12069

๓๕ ส.ต. ชวลิต วงษ์เงิน นักบริหารงานทั่วไป อบต. ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 6601501 6626

๓๖ น.ส. สวรินทร์ โสภี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 6310306 19629

๓๗ นาง พรหมภินันท์ เฉลิมสุข นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี 6130205 21000

๓๘ นาง นันทา ศรีนคร นักบริหารงานทั่วไป ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4250102 56567

๓๙ นาง พัชรี ศรีสอาด นักบริหารงานทั่วไป ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4250102 56570

๔๐ นาย ราเชษ กองสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 6250304 162774

๔๑ น.ส. นพรัตน์ พรรณกล่ิน หัวหน้าส านักปลัด ทต. บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140606 56626

๔๒ น.ส. นวพร เกยีรติพริิยะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140112 22805

๔๓ นาง ปรียาภา ภาคาหาญ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140616 375681

๔๔ น.ส. พัชชา ศรีเพชร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141402 22699

๔๕ น.ส. วันเพ็ญ รัมมะเนตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140108 22850

๔๖ น.ส. สุไลม๊ะ ไชยธารี หัวหน้าส านักปลัด อบต. วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140113 162230

๔๗ น.ส. โสภา สุวรรณวงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140107 22808

๔๘ นาง พรทิวา ใหม่ค าแปง นักบริหารงานทั่วไป ทต. แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 5560103 420196

๔๙ นาย ไพฑูรย์ นาทิพย์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650105 418969

๕๐ นาง ละเอียด อินสุข หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101 426358

๕๑ นาย เอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 6760206 71055

๕๒ นาย กาญจน์ คัชรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 6670809 163128

๕๓ พนัจา่อากาศเอก ชนะ จันทร์เวียง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 6670706 162679

๕๔ นาย วีระชัย สาธาระณะ นักบริหารงานทั่วไป ทต. วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5670104 163913

๕๕ น.ส. จิณัฐตา คงกิ้ม หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทม. ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 4830201 134995

๕๖ น.ส. เบญจมาศ แสงใส นักบริหารงานทั่วไป อบต. ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 6350903 28918

๕๗ นาย พงศธร ด่านประสิทธิ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบคุคล อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 427031

๕๘ น.ส. ขนิษฐา อ่อนประเสริฐ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101 72414

๕๙ น.ส. สุพัตตรา สมภักดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด 5451701 374727

๖๐ นาง สุรีพร ขวัญทองห้าว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5450103 165683



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม
หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รหวัหลักสูตร ๖๒๑๐๐๘ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๖๑ น.ส. กิตติมา ดวงแป้น หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ปากน้ า เมืองระนอง ระนอง 5850104 1236

๖๒ น.ส. คนึงนิตย์ กมุทชาติ หวัหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101 184125

๖๓ นาง ธัญวรัตน์ อัฒจักร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101 159589

๖๔ นาง สุภาพร นามไร่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101 399740

๖๕ นาง อมรรัตน์ จันทร์เจริญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 6210502 32096

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

๖๗ นาง ฉันทนา หล่อประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด อบต. มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 6160614 415779

๖๘ นาย นัฐพันธ์ บุตรต๋า นักบริหารงานทั่วไป ทต. นาครัว แม่ทะ ล าปาง 5521005 370241

๖๙ นาง สกาวเดือน เกตุแก้ว หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทม. เขลางค์นคร เมืองล าปาง ล าปาง 4520103 193618

๗๐ นาง ธัญญา หวันชัยศรี หัวหน้าฝ่ายการประชมุ อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101 425242

๗๑ นาง สุประภา คันธะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการประชมุ อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101 425247

๗๒ นาง อริศรา อินยาศรี หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101 373141

๗๓ นาง น้ าฝน สร้อยจันดา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย 5421202 162299

๗๔ นาง พชรา สีหะวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 6420604 45799

๗๕ น.ส. ณิชานรีย์ จันทะไข่สร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 4330401 391239

๗๖ นาง ธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรสกลุ นักบริหารงานทั่วไป ทต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 5330802 53745

๗๗ นาง รุ่งทิพย์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพธิช์ัย อทุุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 6331016 35355

๗๘ นาย เทพนิมิตร ทองขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 6470117 36409

๗๙ นาย กิตติ ด้วงเหมือน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านขาว ระโนด สงขลา 6900710 22789

๘๐ น.ส. สิริรัตน์ พิจารณา หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองน้ าใส อรัญประเทศ สระแก้ว 6270606 163653

๘๑ น.ส. นิชนันท์ ทรงวิรัชธร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ห้วยป่าหวาย พระพทุธบาท สระบุรี 5190908 396856

๘๒ นาง ศุภณัฐ เชื้ออาษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 6191103 73354

๘๓ น.ส. แคทลียา เอี่ยมสอาด หัวหน้าส านักปลัด อบต. โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี 6170406 162307

๘๔ นาง ปิยดา พรหมแจ้ง หัวหน้าส านักปลัด ทต. บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5640103 194781

๘๕ นาง พัฒนา แจ้งดี หัวหน้าส านักปลัด อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101 57471

๘๖ นาย รังสรรค์ ฉิมพาลี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101 159540

๘๗ นาง แก้วใจ บาเปีย หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720118 416072

๘๘ นาง นัทธมน รอตศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720208 388910

๘๙ น.ส. พิชญานิน สุขสมบูรณ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720213 64144

๙๐ น.ส. สิฏฐิณิศา เล้าสมรุ่งเรือง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี 6720914 42390



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม
หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รหวัหลักสูตร ๖๒๑๐๐๘ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๙๑ นาย ธรรมนูญ ทองส่งโสม หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841715 159348

๙๒ นาย ปรเมศวร์ สุขกาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841603 163559

๙๓ นาง ศุภลักษมิ่ง สงจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101 401258

๙๔ นาย ไกรสร มีพันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 6320304 43599

๙๕ นาง จิตนา แกล้วกล้า หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 6320408 161665

๙๖ นาย จิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าส านักปลัด อบต. สะโน ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321206 44074

๙๗ น.ส. ธมนภัทร ศิริเสริม หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 73600

๙๘ น.ส. ปาริฉัตร ศาลางาม หัวหน้าส านักปลัด ทต. กระหาด จอมพระ สุรินทร์ 5320403 44060

๙๙ นาย ไพรินทร์ ศัตรูพินาศ หวัหน้าฝ่ายปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320106 357918

๑๐๐ นาง มนพัทธ์ ฉุนแสนดี นักบริหารงานทั่วไป อบต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 6320404 370571

๑๐๑ น.ส. มัลลิกา เสกกล้า หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 6321006 25742

๑๐๒ น.ส. ช่อเพชร ชานุบาล หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน อบต. หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 6430111 45007

๑๐๓ นาย ชุมพล แดนสีแก้ว หัวหน้าฝ่ายการประชมุ อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 2430101 159673

๑๐๔ จ.อ. ยศพล สัจจทองดี หวัหน้าฝ่ายปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทต. หนองสองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย 5430104 417965

๑๐๕ นาง ณัฐปภัสร์ ชีวนาถพันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 6150205 373981

๑๐๖ นาง สุมาลี อินทพันธ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370601 73754

๑๐๗ จ.อ. อดิศักด์ิ วัจนานนท์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370601 359753

๑๐๘ นาง พัชรินทร์ โพนะทา หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 5411001 197684

๑๐๙ นาง ฉวี กอแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าเมือง ดอนมดแดง อบุลราชธานี 6342404 421143

๑๑๐ น.ส. ชุติกาญจน์ มีมนัส หัวหน้าส านักปลัด อบต. เตย ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 6341410 73915

๑๑๑ นาง นวลจันทร์ แสนโสม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 6341409 48686

๑๑๒ นาง พูลทรัพย์ รัตนสุภา นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 2340101 423572

๑๑๓ นาง เพชรมณี บุญเพิม่ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อบุลราชธานี 6340905 48654



 
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 า
ฝาก โทรศพัท์ ผู้น า
ฝาก 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 
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นักบริหารงานทั่วไป 
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15,400.00 บาท 

หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน 
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เลขประจ าตัวประชาชน Ref. No.3 
:............................................................................................................................. .............................................
.... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

15,400.00 บาท .................................................................................................................................... ....
................. 

(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในก่อนวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 



จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรละประมำณ ๘๐ ท่ำน 

โดยดูจำกกำรโอนเงินหำกมี ผู้ช ำระเงินเกินท่ีก ำหนด           

ทำงสถำบันจะพจิำรณำอีกครัง้ หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่ำง) 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ก าหนดไว้ในหนังสือ รายงานตัวเข้ารับการอบรม               
    พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 
2. การแต่งกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
          (3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (5) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
    2.2 ชุดออกก าลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 2 ตัว  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
3. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
4. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.1 กระเป๋าเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการ  โอนเงินเข้าบัญชี                 
ผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    ส าหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ให้ใส ่รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายส าเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
*  ห้ามน าเตารีด ไปรีดผ้าในห้องพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนห้องพัก วันก่อนการฝึกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเข้าพัก ลงทะเบียนที่พักช่วงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเช้า 06.00-08.00 น. ค่าท่ีพัก 
วันฝึกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ - 
วันฝึกอบรม 08.01 น. เป็นต้นไป - - - 

ก่อนวันฝึกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 
ก่อนวันฝึกอบรม ก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 

ตย1. เปิดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แล้วไปลงทะเบียนเข้าห้องพักที่เวลา 08.30 น. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตย2. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเ่วลา 00.01 น. ช าระค่าห้อง 0 บ.   อาหารเช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน  
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ  เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก  
ตย3. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 9 ก่อนเวลา 18.00 น. ช าระค่าห้อง 600 บ.  ค่าอาหารเย็น-เช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแต่เร่ิมเข้าอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กรุณาแจ้ง  อ.ประจ าโครงการฯ   ก่อนช าระเงิน   
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