
 

 
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๔๑                                                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                                                                                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

              ๙ มิถุนายน 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 

ด้ วยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ก าหนดจัดฝึ กอบรมบุ คลากรท้องถิ่ น หลั กสู ตร                          
นักบริหารงานทั่วไป  รุ่นที่ ๕๙  ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่  และภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (…ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้   

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๓๒,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)         
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ช าระเงินภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙                    
โดยธนาคารจะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติ             
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทั้งนี้                   
ผู้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อน จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

๒.  ให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม รายงานตัวพร้อมหนั งสือส่ งตัว  ณ  สถานที่ ฝึกอบรม                
ในวันจันทร์ที ่๘ สิงหาคม 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 ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตวันักศึกษำ

1 นาย เชิด เกื้อหนู หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 6810107 2748

2 นาย สุทิศ รอบคอบ หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 6810508 12333

3 นาย มนชัย นิ่มขันทอง หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 5710302 164332

4 น.ส. รัชนี แห้วเพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 5711201 423279

5 น.ส. ชนกนาถ ศิรไสวกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ค าสร้างเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ์ 6461501 3820

6 จ.อ. ยุทธนา ชูศรีวัน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 5460302 188351

7 นาย วิทสันต์ ไร่วิบูลย์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 5460202 236568

8 นาง สุวพิชญ์ ทองภู หัวหน้าส านักปลัด อบต. กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460805 3743

9 จ.อ. เขตรัฐ ต๋าค า หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 5620301 358429

10 นาง เขมขวัญ ค าจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทุง่ทอง ทรายทองวฒันา ก าแพงเพชร 6620803 162483

11 นาง จริญญา หมวกแก้ว หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ. ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 2620101 164391

12 น.ส. ทัศนีย์ สุชสอาด นักบริหารงานทั่วไป ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 5620402 161414

13 นาย ยงยุทธ โคดม นักบริหารงานทั่วไป อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 6620411 427442

14 นาง เยาวรัตน์ จันทิมา หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620511 5410

15 นาย โยธิน จวงไธสง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620506 58700

16 น.ส. วรีรัตน์ พิกลุประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 6621004 57884

17 นาง กิตติวรรณ ต๊ิบบุญเรือง หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 5400403 70118

18 น.ส. เกื้อภัสสรณ์ พฤกษาสิทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 6401905 5696

19 น.ส. พรรณพิศ โควินทะสุด นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านโคก โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น 5402201 164449

20 นาง ศศิวิมล เกี้ยงกรม นักบริหารงานทั่วไป ทต. สาวะถี เมอืงขอนแกน่ ขอนแก่น 5400111 423591

21 นาย สุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 5400413 6532

22 น.ส. พัชรดา ลุนละวงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปะตง สอยดาว จันทบุรี 6220705 40083

23 น.ส. อัมพร ภูแก้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 5221005 7888

24 น.ส. ธัญณิชา แสงหม่น หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 5240302 188967

25 นาย นัฎฐกรณ์ เจียมทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240513 8529

26 น.ส. พัธรดา จันทะคู นักบริหารงานทั่วไป ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240405 427623

27 น.ส. กฤษณา โตทอง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101 161982

28 น.ส. ขวัญเรือน หางาม นักบริหารงานทั่วไป ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200106 70406

29 น.ส. นัยน์ปพร ประยูรศักด์ิ ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200106 189264

30 จ.อ. พรต ทับทิมทอง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101 374297

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน 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  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย วรพล สิทธินภสักุล นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101 162659

32 น.ส. ชฎาพร วัชรพิบูลย์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180106 70409

33 พ.จ.อ. ทิน มีมาก นักบริหารงานทั่วไป ทต. นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180105 424270

34 นาง ธัญญวรัศย์ ทองมานิตย์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 2180101 159432

35 นาย สมบุญ เกตุพิบูลย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 6180206 423686

36 น.ส. กันต์สินี คลังระหัด หัวหน้าส านักปลัด อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6360406 408745

37 นาย พันธุธ์ัช ศรีหาพล หวัหน้างานระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2360101 376778

38 น.ส. รชัญญา ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ลุ่มล าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 5360205 406508

39 นาย วิชัย ทาโบราณ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ 5361306 173216

40 นาง สุภณิดา เสรฏฐพงศ์ไพศาล หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 6360705 423026

41 น.ส. เกษร เพชรสนธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่หลวง ละแม ชุมพร 6860503 10204

42 จ.ส.อ. โกวิท วงศ์วรชาติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ถ้ าสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 6860117 356580

43 น.ส. จิณห์วรา เจียมวิจิตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. หาดยาย หลังสวน ชุมพร 6860409 422688

44 นาง มาลัยรัตน์ รัตนศิลา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่ระยะ สวี ชุมพร 6860710 10199

45 น.ส. สุภรณ์ รอดสิน หัวหน้างานแผนงาน อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 2860101 75160

46 พนัจ่าอากาศเอก อรรถ ไชยรักษ์ หวัหน้าฝ่ายกจิการขนส่ง อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 2860101 159977

47 จ.ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์ วรรณสอน นักบริหารงานทั่วไป ทต. หงาว เทิง เชียงราย 5570405 70586

48 นาง ดวงฤดี อัศวทองค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สถาน เชียงของ เชียงราย 5570306 11422

49 นาย ธมลชัย ชัยสุวรรณ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 5570601 11027

50 นาง ธันย์ชนก ไชยสิทธิ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 5570307 11376

51 นาง นรกมล ประมวลการ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 5570301 11538

52 น.ส. ปนัดดา จันทร์เทพ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 5570104 334

53 นาง ภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสด์ หัวหน้างานธุรการ ทต. สถาน เชียงของ เชียงราย 5570306 11427

54 น.ส. ภาวิณี เงินกิ่ง นักบริหารงานทั่วไป ทต. ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 5571402 10879

55 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ไม้ยาง นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านปล้อง เทิง เชียงราย 5570403 70530

56 นาง สุกัญญา ช่างปัน้ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย 6571607 10827

57 นาย เกษมสุข ขาวเหลือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 5501404 408326

58 น.ส. พเยาว์ เหลียววฒันา นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 5501407 427175

59 น.ส. พันนรินทร์ อินทนนท์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 5501405 427173

60 นาง ณัฐเนตร หนูกูล หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง 6920107 12619



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นาย เรืองวิทย์ จูห้อง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่ยาว ปะเหลียน ตรัง 6920404 170400

62 นาย วิเชียร สุนธนนท์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บางเป้า กันตัง ตรัง 6920206 182497

63 นาย กรณ์ดนัย บุญญา หัวหน้าส านักปลัด ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 5630602 375710

64 น.ส. ปณัสยา อาษา หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 5630602 13282

65 นาง วนิดา บุญมาเลิศ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บึงศาล องครักษ์ นครนายก 6260408 13678

66 นาย สมชาย สิมมา หัวหน้าส านักปลัด อบต. หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก 6260108 13775

67 น.ส. ชนิดาภา ปยินันทจ์รัสศรี หัวหน้าส านักปลัด ทม. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 4730116 423416

68 นาง ธวัลรัตน์ ชาชาวนา หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม 6730613 14058

69 น.ส. นิธิวดี ธัญญะประเสริฐ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 5730301 424108

70 นาย พรชัย โพธิท์องนาค หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 5730304 410918

71 นาง วลัยภรณ์ เอี้ยวตระกูล นักบริหารงานทั่วไป อบต. ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 6730315 14594

72 นาย อนุกูล พรวรรณะศิริเวช หัวหน้าส านักปลัด อบต. ล าพยา เมืองนครปฐม นครปฐม 6730109 423409

73 นาย ชาญชัย สงวนศักด์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 5480503 358592

74 จ.อ. ชูเกียรติ เขียวชอุ่ม หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาเข บ้านแพง นครพนม 6480403 422741

75 นาง ประภาพร สงวนศักด์ิ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 5480504 14923

76 นาย พิคเนต แสนสุริวงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยอดชาด วังยาง นครพนม 6481202 15140

77 นาง ศิรินันท์ เคนคม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101 427741

78 น.ส. อรุโณทัย ฤทธิขันธ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 5480503 190172

79 นาง กฤติกา ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแจง้ใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301207 383207

80 น.ส. เกศริน ทิพย์รักษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองคง คง นครราชสีมา 6300407 424290

81 นาง ขนิษฐา ค าศูนย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา 6300213 400769

82 นาย คมเดช เช็กชื่นกุล นักบริหารงานทั่วไป ทต. หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 5302104 882

83 น.ส. จงจีน แมนไธสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. โพธิก์ลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300111 857

84 น.ส. ชลิดา อภิทรัพย์ด ารง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองไข่น้ า เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300110 423800

85 นาย ณฐท์กรท์ สีรัง หวัหน้าฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบ ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107 818

86 น.ส. นฤมล อุปรา หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต. พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 6302113 16158

87 นาง นัยนา ผลรุ่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองยาง เฉลิมพระเกยีรติ นครราชสีมา 6303204 409278

88 จ.อ. ปกรณ์ ทองเปลว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 6300709 186878

89 นาง ภัทริญา สุขพร้อม นักบริหารงานทั่วไป ทต. จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 5300201 71141

90 นาง ภาราดา ศุภลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สีมามงคล ปากช่อง นครราชสีมา 5302105 864



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นาย สมศักด์ิ ปิน่ค า หวัหน้าฝ่ายปกครอง อบต. ล าเพียก ครบุรี นครราชสีมา 6300214 7623

92 น.ส. จิตตรีวรรณ นาคันท์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 6800811 17453

93 นาง ณิชมน พิมเสน หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 6801902 162164

94 น.ส. ดวงใจ ขาวช่วย หัวหน้าส านักปลัด อบต. ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 6800303 16964

95 นาง นงเยาว์ ศรีจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. นาไม้ไผ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800912 17334

96 นาง นันท์ธนัส จันทร์ภักดี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 420856

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

98 น.ส. ปิยะวัลย์ แพทย์รัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 6800207 399052

99 น.ส. พิชชาภา สงขาว หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800709 16991

100 น.ส. ลัดดา อินทนะนก หัวหน้าส านักปลัด อบต. นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800708 162005

101 นาย วันราเชนทร์ เสมอภพ นักบริหารงานทั่วไป ทม. ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 4800103 190653

102 นาย สรายุทธ เลกากาญจน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 6800809 17245

103 น.ส. สิริวรรณ สมจิตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 6801408 164022

104 นาย สุกรี เรืองรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 6801403 427639

105 นาย เทวเดช สิงห์ทอง หวัหน้าฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบ ทต. ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 5601202 358238

106 น.ส. นันท์นภัส พูลเกิด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 5601202 71355

107 น.ส. รัตนา นุชกระแสร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 6600503 163730

108 น.ส. สิริกาญจน์ สามารถ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 6600504 17627

109 น.ส. สุมาลี พุม่เจริญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601004 163497

110 ว่าที่ร.ต. อลงกรณ์ กล่ินสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 4120201 165060

111 นาย ซอพีร์ เจ๊ะสะนิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บาตง รือเสาะ นราธิวาส 6960608 369874

112 นาย ภัทรพงศ์ เวทโอสถ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 6961107 18609

113 นาย อดิศักด์ิ อินท า นักบริหารงานทั่วไป ทต. งอบ ทุง่ช้าง น่าน 5550802 398578

114 นาง กชพร ทาดาหา นักบริหารงานทั่วไป ทต. ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 5380105 45070

115 นาย ก าพล ต๊ะสุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองทุม่ เซกา บึงกาฬ 6380408 422673

116 พ.จ.อ. ฐปนพงศ์ เวียงค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 5380401 358563

117 ส.อ. ปรีชา ทาโพธิ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ศรีพนา เซกา บึงกาฬ 5380402 197647

118 นาย พรมรินทร์ ไปนาน หัวหน้าส านักปลัด อบต. โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 6380406 44992

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

120 นาง อัญฉรา ประทุมศรี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ดอนหญา้นาง พรเจริญ บึงกาฬ 5380202 73625



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

121 นาย อ านาจ วิธุระ หัวหน้าส านักปลัด ทต. หอค า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 5380102 426976

122 พ.จ.ต. พิทักษ์ ราชโส นักบริหารงานทั่วไป ทต. ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310601 144480

123 นาย ไพศาล เมธาวชิรกูล นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 6312204 19652

124 จ.อ. วิสิทธิศั์กด์ิ ปาประโคน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310704 159193

125 น.ส. ศันสนีย์ กะการดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ 6311202 71621

126 นาง กาญจนา สุทธาวาศ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. บางหลวง เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 5130109 423635

127 น.ส. เครือวัลย์ ไตลังคะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 6130707 371302

128 นาย วรา สวนรัตน์ หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทม. บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 4130302 21181

129 นาง อารยา อรภักดี หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5770602 165211

130 นาง พจณี เวียงค า หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101 55118

131 นาย ศุภธร ขุมพลกรัง หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101 416542

132 นาย สมชาย ปานสมุทร นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101 161130

133 นาย จ าลอง นิลวิสุทธิ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 5940201 1424

134 น.ส. พรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 6140403 22481

135 นาย พิชัย ชุติธนธีระกลุ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101 160225

136 น.ส. พิมพ์พร เยี่ยงยงค์ หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทม. ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 4141101 160228

137 นาง กัลยา จันทร์นวล หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. เวียงลอ จุน พะเยา 5560204 177543

138 นาย ไชยยา พรรณขาม หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. หงส์หิน จุน พะเยา 5560203 422662

139 นาย พงศธร ข่ายสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา 5560201 396523

140 นาย พฤทธิกร กองตุ้ย หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. หงส์หิน จุน พะเยา 5560203 422664

141 นาง ธนพร ช่วยแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 6930702 38326

142 น.ส. นิตยา จันทมณี หัวหน้าส านักปลัด ทต. จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 5930303 38671

143 ส.อ. กิตติเฉลิม วันมาละ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 6661003 373678

144 นาง รุ่งนภา แสนยะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร 6661102 24495

145 น.ส. กนิษฐิกา แพงลาด หัวหน้างานกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101 422674

146 น.ส. ชุลีกร ฉายะกูล หัวหน้างานกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101 395121

147 นาง นฤมล พรดิลกธรรม หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101 161000

148 นาย ปรีชา มั่นระวัง หัวหน้างานกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101 422683

149 น.ส. รุ่งทิพย์ วงษ์ด่อน นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 6650203 423834

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



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

151 พ.จ.อ. สนั่น เอกบุตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 6760611 424078

152 น.ส. จุมรี พรมแสง หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 4670501 192408

153 น.ส. เนื้อทิพย์ พุดขุนทด หัวหน้าส านักปลัด อบต. สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670515 25923

154 น.ส. ปิยวรรณ สารีวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670509 25755

155 นาย พิชัย ภิบาลศิลป์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 5670201 160264

156 นาย อานนท์ ล้านภูเขียว นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670309 352703

157 นาย อานนท์ ล้านภูเขียว นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670309 427246

158 นาย จิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวเมือง สอง แพร่ 6540606 165502

159 นาง ปริยากร ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่พุง วังชิ้น แพร่ 6540707 72208

160 นาง พรทิวา ศรีสุริยะธาดา นักบริหารงานทั่วไป อบจ. แพร่ เมืองแพร่ แพร่ 2540101 162888

161 นาย อดิศักด์ิ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. แพร่ เมืองแพร่ แพร่ 2540101 162292

162 นาง ศรีกิจ หยกมณีรัตนากร หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 3830102 423098

163 น.ส. กัญญภัสส์ พรมสา นักบริหารงานทั่วไป ทต. พยัคฆภมูิพสัิย พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 5440801 72377

164 พ.จ.อ. เทวิน พันธุง์าม นักบริหารงานทั่วไป อบต. ก้ามปู พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 6440802 423157

165 นาง มณีรัตน์ มาศงามเมือง หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองบัว พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 6440814 27428

166 จ.อ. สันติ วิชาจารย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เวียงสะอาด พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 6440813 422676

167 น.ส. เจนนิสา คีรีคามสุข หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5580401 28530

168 น.ส. ทัศณีย์ ไทยใหม่ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 6580107 28588

169 นาง อจิณไตย สายสวสัดิกุล หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. เมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5580401 423596

170 นาย กร บุระวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองหมี กุดชุม ยโสธร 6350308 376350

171 นาง จีรนันท์ ตรีวิเศษ หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 421437

172 นาย บุญมี ไชยพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพฒันารายได้ อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 421439

173 น.ส. ศุภกานต์ ชมภูวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดงเจริญ ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 6350408 423886

174 น.ส. อรทัย หลักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. สงเปือย ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 6350413 423882

175 นาย ซูฮาร์ดี หะยีวันนิก หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 6950804 63330

176 นาย เปาซี หะมะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บาโงย รามัน ยะลา 6950612 29301

177 น.ส. ฟาตีมะห์ ปูเต๊ะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านแหร ธารโต ยะลา 6950404 171883

178 น.ส. สุภานันท์ หมวกมา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา 6950115 29319

179 นาง จิตรลดา จิณฤทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450115 29461

180 นาง เจษฎา บุญชุม หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 5450301 183015



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

181 น.ส. นิ่มนวล อารีสนั่น หัวหน้าส านักปลัด อบต. บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450510 30237

182 น.ส. พรสวรรค์ แน่นอุดร หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองหมืน่ถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451409 31146

183 นาย มงคล ดิษฐสุนนท์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 5451004 165660

184 นาง รุ่งนภา ยิ่งก าแหง หัวหน้าส านักปลัด ทต. กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 5451202 29366

185 น.ส. วิมลลักษณ์ นิลผาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450511 31198

186 น.ส. ศิริกร ไชยชนะ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452002 187830

187 นาย สราวุธ ขันติวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451403 163417

188 น.ส. สาวิตรี พรมลี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450512 30265

189 น.ส. สุจิตรา ค านวนดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450613 29640

190 นาย อุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 2450101 398711

191 นาง กุลริศา อ ามะรี นักบริหารงานทั่วไป ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103 423995

192 นาย ทวีศักด์ิ ชาวนา หัวหน้าส านักปลัด อบต. พังราด แกลง ระยอง 6210313 184462

193 นาง ประวร์ีวณัณ์ จิตตรง หัวหน้าส านักปลัด อบต. เพ เมืองระยอง ระยอง 6210110 72647

194 นาง ปัญจมา เวชชศาสตร์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. จอมพลเจา้พระยา ปลวกแดง ระยอง 5210602 31878

195 น.ส. พนิตานันท์ เสียงเสนาะ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103 165709

196 นาง พิมพา แสงจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 5210501 193375

197 น.ส. ภัทรภร อ่อนละม่อม นักบริหารงานทั่วไป ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103 423998

198 นาง ลัดดาวัลย์ ชาไธสง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101 401648

199 นาย วัลลภ มณีวงษ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103 72646

200 นาง วาทินี บ ารุงรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. จอมพลเจา้พระยา ปลวกแดง ระยอง 5210602 176226

201 นาย เอกราช น้อยเจริญ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 6210404 161189

202 นาย ธาดา จันทโร หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 6700718 32369

203 น.ส. อังคณา สุภาพ หัวหน้าส านักปลัด อบต. สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 6700719 32503

204 นาง ณริสา มงคลสิทธิศิลป์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 6161104 408500

205 น.ส. พัดชา ศิริมาตร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 6161103 168415

206 นาง ภัคจิรา ร่มล าดวน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 6161105 372295

207 น.ส. ภัทรภร อ่อนไสว หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160104 401933

208 นาง อัญญาดา ประสพศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 6160901 32876

209 นาง กานดา ค าลือสาย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 5520201 420344

210 น.ส. ชุตินันท์ ศรีนุต นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101 162130



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

211 นาย ปรีชา กันหล้า นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101 418423

212 นาง รุวิตาภร เทพเสนา หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่ลัน ห้างฉัตร ล าปาง 6521207 163834

213 นาย อดุลย์ วงศ์ใหญ่ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เวียงมอก เถิน ล าปาง 5520801 380459

214 น.ส. อรทัย เทพรักษาฤาชยั หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองมาย แจ้ห่ม ล าปาง 6520608 415580

215 นาย อรรถพล อุทุมพร หัวหน้าส านักปลัด อบต. นายาง สบปราบ ล าปาง 6521102 392445

216 นาง อัมพวรรณ โทเจริญ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 5520201 427523

217 นาย จิตกร แก้วนุ้ย หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101 75287

218 นาง วนิดา พุกปล่ัง หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน 5510106 33493

219 น.ส. นภาพร ยาแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยพิชัย ปากชม เลย 6420407 34140

220 นาง นัทธมน เนื่องมหา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 6421005 12927

221 น.ส. ภาวิณีย์ มีมูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เขาแก้ว เชียงคาน เลย 5420302 40254

222 นาย อนุพันธุ สิงห์ทองลา หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทต. เอราวัณ เอราวัณ เลย 5421301 33963

223 นาย กิตติภพ ผ่านพินิจ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกหล่าม อทุุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 6331011 423016

224 นาง จิราวรรณ สีหะวงษ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 5330201 194016

225 นาง ชนนิกานต์ ไชยนิล นักบริหารงานทั่วไป ทต. โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 5330806 183154

226 น.ส. ลณิษา บุษบงก์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 5330201 194018

227 นาง จันทร์จิรา วงษ์รัตนะ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 422876

228 นาย บุญเอี่ยม สวงวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 5471002 427305

229 นาง ปิยมณฑ์ สันถมิตร หัวหน้าส านักปลัด ทต. สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 5471802 37441

230 นาง ภัชราภรณ์ สิงห์สวัสด์ิ นักบริหารงานทั่วไป อบต. อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 6470205 165220

231 น.ส. ศศิธร โคตรตา หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 6470203 164827

232 นาย จักรพงษ์ มะสะอะ นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านนา จะนะ สงขลา 5900301 1412

233 นาง สมศิลป์ สายสาคเรศ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 3901101 183213

234 น.ส. กรกนก แก้วสวัสด์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล 6910204 166129

235 นาง บุญเรียม มากนวล หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผล อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล 2910101 407708

236 น.ส. ปริญา มณีรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 6910303 39016

237 นาง ฟาฎีลา ปันดีกา หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านควน เมืองสตูล สตูล 6910109 38976

238 นาง แรมใจ เอียดแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าเรือ ท่าแพ สตูล 6910403 38906

239 นาย คมบัณฑิต บุรีเรือง นักบริหารงานทั่วไป ทต. บางพลี บางพลี สมทุรปราการ 5110301 423638

240 น.ส. วรรณา บุญส่ง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สมทุรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 2110101 415040



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

241 นาง กชพร สุดถนอม หัวหน้าส านักปลัด อบต. กระดังงา บางคนที สมทุรสงคราม 6750205 372766

242 นาย ชูศักด์ิ เกิดช้าง หัวหน้าส านักปลัด อบต. แควอ้อม อัมพวา สมทุรสงคราม 6750304 39622

243 น.ส. จีราภรณ์ จันทโรกร หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. บ้านบ่อ เมอืงสมทุรสาคร สมุทรสาคร 6740112 398892

244 นาง พวงศรี ชัยสมุทร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทม. กระทุม่แบน กระทุม่แบน สมุทรสาคร 4740202 194530

245 น.ส. วสมน จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทม. กระทุม่แบน กระทุม่แบน สมุทรสาคร 4740202 194532

246 น.ส. เสาวลักษณ์ จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. กระทุม่แบน กระทุม่แบน สมุทรสาคร 4740202 184647

247 น.ส. ประทุมทิพย์ ต้นเจริญ หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผล อบจ. สระแก้ว เมืองสระแกว้ สระแก้ว 2270101 418093

248 น.ส. หทัย ปรูณะพรรค์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพฒันารายได้ อบจ. สระแก้ว เมืองสระแกว้ สระแก้ว 2270101 418090

249 นาง จิตติภัท เพียนามโคตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 6190406 144578

250 นาย ศุภวัฒน์ วัฒนกุล หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 5191005 423611

251 นาง สุนิศา หาญลือ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองนาก หนองแค สระบุรี 6190314 40922

252 น.ส. อรัญญา วิสิทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 2190101 162898

253 น.ส. ภรณ์ธมณพรรณ จังสถิตย์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจนั สิงห์บุรี 6170307 41119

254 นาง ชุติมา เครือรอด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640901 194757

255 น.ส. ธัญสิริ เล็กศิริ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังลึก บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 6640207 41605

256 น.ส. สุภาพันธุ์ กล่ินขจร หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101 166065

257 นาย อมรศักด์ิ ไกรกิจราษฎร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 6640804 423784

258 น.ส. อรมน ดวงใจ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5640103 135869

259 นาง ใจทิพย์ ชินสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 6720604 42252

260 นาย พีราวิชญ์ ขจรดี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101 399420

261 น.ส. ยุรดา ธันยบ์ดีธนาธาร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ต้นตาล สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720711 41896

262 นาย สุนทร หลักค า หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทต. บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 5720905 423659

263 น.ส. อมตา ศรีเหรา นักบริหารงานทั่วไป ทต. วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 5720502 247385

264 น.ส. กฤษณี จิตธารา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่ ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840603 162704

265 น.ส. ชไมรัตน์ ชุมทอง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101 75322

266 นาง ธนัชนก อ าไพเพชร หัวหน้าส านักปลัด อบต. พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 6840904 64323

267 นาง ยุพา หนูรัก หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841703 43217

268 น.ส. วิภาวี ศรีเจริญ หวัหน้างานนโยบายและแผน อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101 396941

269 น.ส. สุภาพร ประดิษฐพร หัวหน้าส านักปลัด อบต. พนม พนม สุราษฎร์ธานี 6841005 136927

270 นาย กุญชร เลือดสกุล นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 351359



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

271 นาย บรรพต ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320203 195163

272 นาง พราวพิรุณ ยาจิตต์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 6321009 43423

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

274 นาย วาทิช อนันจิตติภัทร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320913 158919

275 น.ส. สุพัตรา จ าปาทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 6320510 43798

276 นาย ชุมพล แดนสีแก้ว หวัหน้าฝ่ายการประชุม อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 2430101 159673

277 น.ส. พิณสิตา ก้อนค าใหญ่ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู 5390202 73678

278 นาย ศุภเสกข์ ศรีหอม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390502 371141

279 น.ส. สุภาภรณ์ เหตุเกษ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390501 183811

280 น.ส. ชนม์สิตา นิ่มกุล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพฒันารายได้ อบจ. อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 2150101 166272

281 นาง นฤมล บุญเสริญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370505 422671

282 น.ส. บุณยารัตน์ ธิบูรณ์บุญ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370304 423153

283 พ.จ.อ. ไพบูลย์ พิตะพันธ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ไก่ค า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 5370106 423905

284 จ.ส.ท. ภิญโญ โสดาภักด์ิ นักบริหารงานทั่วไป ทต. นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370302 369781

285 น.ส. อมร พุม่โพธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กุดปลาดุก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370109 46074

286 นาย อ านาจ อุตสาหพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370604 45862

287 นาง จินตนา สวัสดิไชย นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านหยวก น้ าโสม อุดรธานี 6411805 423728

288 น.ส. ดารณี ศรีพอ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หนองขอนกว้าง เมืองอดุรธานี อุดรธานี 5410110 47172

289 น.ส. ถกลสุข วัจนสุนทร หัวหน้าส านักปลัด ทต. ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 5410611 73808

290 นาย ทรงเดช นามบุญมี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 5410501 424195

291 น.ส. บุญบูชา ศิริโยธา หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 6412105 31676

292 นาง เพียงใจ ชาวสวน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านจั่น เมืองอดุรธานี อุดรธานี 5410107 163425

293 น.ส. มนัสพร คานเพชรทา หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองขอนกว้าง เมืองอดุรธานี อุดรธานี 5410110 424114

294 นาง ราตรี ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 5410901 166315

295 น.ส. แวววิเชียร จรัสแสงทอง ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 5410501 57685

296 พ.จ.อ. สรพงษ์ สนทนารักษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองบัว เมืองอดุรธานี อุดรธานี 5410108 422799

297 นาย สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาข่า เมืองอดุรธานี อุดรธานี 6410122 357711

298 นาย สัญญา นาอุดม นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 5410301 427645

299 นาง อรศิริ บ ารุงภักดี หัวหน้างานธุรการ ทต. กงพานพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 5410407 46971

300 นาง ณัฐฐะวรรณ มาสุด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ทุง่ยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 5530801 73858



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๕๙ รุ่นที ่๕๙ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

301 นาย รุ่งเรือง ใจเปีย้ นักบริหารงานทั่วไป อบต. นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 6530306 424272

302 น.ส. ชุติมา จวนวันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 2610101 421995

303 นาย กฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. โพธิไ์ทร พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี 5341906 49895

304 นาย ค าพูน พรมลี หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนรัง เขื่องใน อบุลราชธานี 6340417 49157

305 นาย จักณรินทร์ โจมหาร หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 2340101 423750

306 นาย ชัยวัฒน์ ราชบรรดิษฐ หัวหน้าส านักปลัด ทต. นาเรือง นาเยีย อบุลราชธานี 5342904 423785

307 น.ส. ธันย์นิชา พภิูสินอัครชัย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. นาเยีย นาเยีย อบุลราชธานี 5342901 186466

308 นาง ปุณญิสา หลักทอง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทต. คอแลน บุณฑริก อบุลราชธานี 5341002 423583

309 น.ส. ภัคภิญญา ชัยปรมาธิกลุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อบุลราชธานี 6340413 163063

310 น.ส. ศุภจิรา ทองศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. สารภี โพธิไ์ทร อบุลราชธานี 6342106 422712

311 นาง สมร เสาเวียง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าไห เขื่องใน อบุลราชธานี 6340407 423532

312 น.ส. หทัยทิพย์ บุตรน้อย หัวหน้าส านักปลัด อบต. แพงใหญ่ เหล่าเสือโกก้ อบุลราชธานี 6343103 49406

313 นาง อาริดา สุรพัฒน์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. อุบล เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 5340103 73890



 
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 ่25 กรกฎาคม 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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