
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๘                                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

          ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)  

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

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
นักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๘๑ ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
(. . .ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว                     
จงึขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๓๒,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)    
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 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 ่๖ มิถุนายน 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 ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตวันักศึกษำ

1 นาย ฐปกร เองหิน้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ 6810105 2801

2 นาย ภัทราวุฒิ ไกรนรา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 6710404 3020

3 ว่าทีร่.ต. นฤปนาถ ศิริษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460513 405602

4 น.ส. โยทะกา อวบอ้วน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 6400610 7398

5 นาง ละไม สิทธิบุศย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 6220904 7783

6 นาย สิทธิศักด์ิ พลคิด ปลัดเทศบาลต าบล ทต. วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี 5220501 7944

7 นาย สีนิล เฉยมีศักด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 6240905 39225

8 นาย สิริพงศ์ แก้วผัด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 6200305 140525

9 นาย ภูริพัชร บูชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 6860116 406843

10 น.ส. กัญฐ์ธมล ดวงวิโรจน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5500204 423999

11 นาง สุปรีดา ยะประดิษฐ์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 6502103 423981

12 นาย อุกฤษณ์ ประสพโชคชัย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ 5501202 139195

13 น.ส. จิรารัตน์ แก้วพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง 6920204 12648

14 นาย ปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาวง ห้วยยอด ตรัง 6920609 161315

15 นาง ปิยพร ทองรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 6921002 12852

16 นาง พัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางดี ห้วยยอด ตรัง 6920611 424204

17 นาย ไมตรี ซ่วนยุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง 6920107 424089

18 นาย ยศดนัย หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ่อน้ าร้อน กันตัง ตรัง 6920205 372941

19 นาง ยุพเยา นวลนิ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 6920305 163446

20 นาย ร่อเฉด จงราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง 6921003 423736

21 นาง ศศิธร แสงรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาเกลือ กันตัง ตรัง 6920214 423939

22 นาย สุวิทย์ ศรีทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง 6920112 12442

23 นาง เพ็ญศรี กาสีวงค์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาแก นาแก นครพนม 5480701 247719

24 นาย ภัทรพงศ์ สุรางค์อารยะกลุ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม 5480502 28095

25 นาย ณัฏฐวิทย์ พันธุรักษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 5300501 424077

26 นาย ณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา 5301602 76720

27 นาย ธุวชิต พชืทองหลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301606 406986

28 นาย ณรงค์ มูสิกสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช 6801610 236663

29 นาย ณัฎฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 6801704 162109

30 นาย ภักดี หนูทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801216 17452

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๑ รุ่นที ่๘๑ ระหว่างวันที ่๖ มถุินายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๑ รุ่นที ่๘๑ ระหว่างวันที ่๖ มถุินายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 น.ส. วาสนา พิบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 6800408 17496

32 นาง วิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถยีร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่โพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 6801901 164924

33 ส.อ. ศิริ เร็วอุไร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 6800207 375753

34 นาง สุจิตรา ป้านวัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาไม้ไผ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800912 403946

35 น.ส. ปรียารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 6600404 165092

36 นาง สมจิตร์ พันธ์โภชน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มาโมง สุคิริน นราธิวาส 6960905 18725

37 นาย ชาญศักด์ิ ทุรันไธสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 6311304 400215

38 นาย ณัฐพงศ์ อุ่นไธสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310908 20223

39 จ.อ. พาณิช จันทคาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ 6311109 358044

40 นาย มนตรี สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 6312004 20389

41 นาย เวท ปิดตังถาเน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 6311305 19963

42 นาย อรรนพ จันทร์เขียว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์ 6310508 20828

43 นาง วัฒนา บัวนวน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 6130406 373843

44 น.ส. นันฐ์ณภัฐ สาลีผลิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ลาดน้ าเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 6140809 423746

45 นาย ณัฐพงศ์ ค ามา รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา 4820102 423442

46 นาย ยรรยงค์ สุวรรณพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 6660112 24461

47 จ.ส.ต. พะเยา จันทร์ศรี ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สนามคลี บางกระทุม่ พิษณุโลก 5650509 423813

48 นาย สายัณห์ ปานนิล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670319 78138

49 นาง แขเพชร พิมโสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดไส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440406 26578

50 นาย ต่อสกุล เกียรติเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440411 27651

51 นาย ปัญญา หาไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 6350502 28803

52 นาง ชลชญา อยู่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กาลอ รามัน ยะลา 6950608 22216

53 น.ส. สูไวบ๊ะ บือราเฮง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา 6950115 161865

54 นาย ธีรวัฒน์ วะหาโร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451606 30873

55 นาย นาวิน แฝงจันดา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บัวค า โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 6450809 30149

56 นาย สมชาย ภูมิประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธิศ์รี โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 6450806 30423

57 นาง ผาสุข ศิรประภาพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 6700710 402997

58 นาง จันทนา ชัยเจริญพิทักษ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 5160701 57070

59 นาย ชลอ มากมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160111 142837

60 นาย นพรธีธรรม ช่วยรัมย์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. แก่งเสือเต้น พัฒนานิคม ลพบุรี 5160202 423391



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๑ รุ่นที ่๘๑ ระหว่างวันที ่๖ มถุินายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นาย ประเทือง แสงแจ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านเบิก ท่าวุง้ ลพบุรี 6160510 293354

62 น.ส. วราภา บุดดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย 6420902 372730

63 นาย วีระชัย เนื่องมหา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 6421003 12925

64 นาย จิระศักด์ิ ปัญญาคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330104 34909

65 นาย ไชยสิทธิ์ เตารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331703 34623

66 น.ส. วรรณภา ค าจันทึก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330315 36059

67 นาย สมบูรณ์ พรหมลิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330705 34336

68 จ.อ. กิตติพล บัวทะลา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร 5471801 371072

69 นาง จีระกิตต์ งอยจนัทร์ศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เต่างอย เต่างอย สกลนคร 6471401 424004

70 นาย พิษณุเทพ พันธ์จันทึก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 6470205 373756

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

72 นาย อาทิพย์ สุราษฎร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 5470104 36874

73 น.ส. เจ๊ะรอบีย๊ะ เจ๊ะเด็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากบาง เทพา สงขลา 6900504 22289

74 นาย มังกร กล่ินแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 6901303 38572

75 นาย วัฒนา บุญชัด ปลัดเทศบาลเมือง ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102 252968

76 นาย ปริญญา ปรัชญาภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนทอง หนองโดน สระบุรี 6190802 373027

77 น.ส. วลัญธ์รัช พรกจิจานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกแย้ หนองแค สระบุรี 6190308 374771

78 นาง ธมลวรรณ เทียนทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 6640402 24912

79 นาง พเยาว์ ชุ่มผ้ึง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาทุง่ สวรรคโลก สุโขทัย 6640707 391335

80 นาย ไพรัช ม่วงเขียว รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5640103 350472

81 นาย ศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่ยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 6640304 73845

82 นาย อาณัติ กันธรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 6640311 5524

83 น.ส. กัญญาธิกา หงษ์โต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 6720412 423692

84 นาย ณภัทรพงศ์ ไกรวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี 6720415 42276

85 นาย นิธิ คงสมจิตต์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 5720405 42126

86 นาง ภัทรศศิร์ ก าเนิดคุณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 6720807 372784

87 น.ส. จิราพร สันติเวสน์รัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840206 42842

88 น.ส. สุพรรณณี แพชนะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 6840705 10367

89 ว่าทีร่.ต. รัชต์ทวี อรุณเกียรติพงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 6321703 35488

90 นาย คชาชาญ สีสันต์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 5430110 44886



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๑ รุ่นที ่๘๑ ระหว่างวันที ่๖ มถุินายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นาย ชัยยศ นันทะมีชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 2430101 80014

92 นาย บวร วิเศษสุนทร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองสองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย 5430104 80012

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

94 น.ส. ขวัญนภา เวียงอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 6411904 46683

95 นาย ปริญญา แล่ล้อม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 6411705 47297

96 นาง สิริพรรณ ชยัประสงค์สุข รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410107 46815

97 นาย อาทิตย์ แก้วสอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 6530709 424062

98 นาย ธนกฤต ชัยภิวัฒน์กุล ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 5610701 144084

99 นาย ชาริน จินดาศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดเรือ ทุง่ศรีอุดม อบุลราชธานี 6342602 48213

100 นาย ตรีภพ กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาคาย ตาลสุม อบุลราชธานี 6342005 48913

101 น.ส. ธุรีกรณ์ ไตรบรรจบพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตระการ ตระการพืชผล อบุลราชธานี 6341119 48744

102 นาย พงษภัทร ผิวชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. เขมราฐ เขมราฐ อบุลราชธานี 5340501 49694

103 จ.อ. พจน์ เพ็งเล็งดี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร อบุลราชธานี 5342101 57745

104 นาง พรทิพย์ วรรณทวี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางขี้นก เขื่องใน อบุลราชธานี 6340410 49559

105 นาย เรืองศักด์ิ ศรีสมยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พังเคน นาตาล อบุลราชธานี 6343003 48866

106 นาง วรานิตย์ สายทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แดงหม้อ เขื่องใน อบุลราชธานี 6340415 154548

107 นาย วิจารณ์ วิจารณปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โสกแสง นาจะหลวย อบุลราชธานี 6340807 48276

108 นาย วิมล บุญไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กลางใหญ่ เขื่องใน อบุลราชธานี 6340403 50037

109 นาย สมหมาย รักษาขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แก่งเค็ง กุดข้าวปุน้ อบุลราชธานี 6341203 48205

110 นาย สุทธิพร ศิริไทย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สร้างถ่อ เขื่องใน อบุลราชธานี 6340412 49705

111 นาย สุทา แก้วมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชีทวน เขื่องใน อบุลราชธานี 6340406 423898

112 นาง อภิชา ขาวสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองสะโน บุณฑริก อบุลราชธานี 6341004 49919

113 นาย เอกภพ กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเมือง ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 6341407 49810
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- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที ่23 พฤษภาคม 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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โรงกษาปณ์
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