
 

 

 
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๔๕                                                    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                          
นักบริหารงานท้องถิ่น  รุ่นที่ ๘๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๙ 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  ๑ สิงหาคม 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 ่๑๕ 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 ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ

๑ นาย อาทิตย์ บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461208 3953

๒ น.ส. จิราภรณ์ ศรีถาพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 6401204 426341

๓ น.ส. จุฑารัตน์ ฉิ่งเชิด รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท 5180407 163232

๔ น.ส. น้ าผ้ึง แสงสว่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 6180609 9172

๕ น.ส. กรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ 6361010 9307

๖ นาย จิรโชค คุณอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 6360804 375022

๗ นาย เฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองข่า เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6360411 9974

๘ น.ส. นันทวรรณ ดอกไม้งาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ 6361105 9832

๙ นาง บุษกร อินทวดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 6361102 153955

๑๐ นาง ประดับ เหล่ือมทองหลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองข่า เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6360411 9556

๑๑ นาย ไพศาล สุทธิวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทา่มะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ 6361207 161472

๑๒ น.ส. รักเก้า ชาญเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 6361006 9388

๑๓ นาง วันวิสาข์ แจวจันทึก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 6361007 9335

๑๔ นาย วัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 4860102 140669

๑๕ น.ส. ณัทภร ไชยวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 6571109 11074

๑๖ น.ส. ธนาภา ถิ่นสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สันติสุข พาน เชียงราย 6570515 11435

๑๗ นาง สกุณา พรหมมา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ศรีโพธิเ์งิน ป่าแดด เชียงราย 5570602 357245

๑๘ นาย กวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500403 426411

๑๙ นาย เกษม เวียงเดช ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 5501404 425413

๒๐ นาย ชูศักด์ิ ธนทรัพยสิ์ริกลุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โปงทุง่ ดอยเต่า เชียงใหม่ 6501706 11876

๒๑ นาย บัณฑิต บุญพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประณีต เขาสมิง ตราด 6230307 163851

๒๒ น.ส. ธารา บุญเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม 6730506 157140

๒๓ น.ส. นรินทร์ธนา รังษี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกสี วังยาง นครพนม 6481203 14847

๒๔ นาย ปริทัศ ป้องหลักค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 6481005 14937

๒๕ นาง วิภา ค าแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 6480108 226415

๒๖ นาย ชูชาติ พงศภัคโยธิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกกระเบื้อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 6300502 141193

๒๗ นาย ณัฐพนธ์ สินสวัสด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา 6301511 406936

๒๘ นาง สิทธิพร ค้าเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301203 16494

๒๙ น.ส. สุกัญญา ด่านกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300113 16707

๓๐ นาง จารุวรรณ โมราศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 6802104 374897

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๓ รุ่นที ่๘๓ ระหว่างวันที ่๑๕ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๓ รุ่นที ่๘๓ ระหว่างวันที ่๑๕ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๓๑ น.ส. ภัสสรินทร บุญศรีโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากพนังฝ่ังตะวนัตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801214 17422

๓๒ นาง รัตนา พรหมเพศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ควนกรด ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800908 164941

๓๓ นาง สกาวเดือน ไกรสิทธิ์ สุดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 6802004 161947

๓๔ นาง จิรายุ ยุชังกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 6600303 373545

๓๕ นาง ทิวารัตน์ พูลถม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601004 156423

๓๖ น.ส. พรระวี แก้วแดง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 6600208 162927

๓๗ นาง ภูษชา น้อยนาช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 6600309 373983

๓๘ นาย วิทูรย์ บุญยะเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 6600204 161668

๓๙ นาย วีระพงษ์ คงยืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ 6600210 161430

๔๐ นาย สุพจน์ พูลสาริกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 6600207 163303

๔๑ นาย อารมณ์ เกตุแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 6600209 163677

๔๒ นาย เอกสิทธิ์ ศรีด า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นานาค ตากใบ นราธิวาส 6960207 18560

๔๓ นาย นพดล สวามิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310904 19957

๔๔ นาง บุญฑริกา แสงสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310712 19453

๔๕ นาย สุรศักด์ิ คูณภาค รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 5312102 48462

๔๖ น.ส. อัฒชฎาพร ปะโสทะกัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กลันทา เมืองบรีุรัมย์ บุรีรัมย์ 6310117 19357

๔๗ น.ส. นุรัยญา เจะเต๊ะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 6940704 165257

๔๘ นาง มารานี ดาโอะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 6940709 425341

๔๙ น.ส. สุดา สุวรรณกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 6941203 425333

๕๐ น.ส. ปรานอม ฤกษ์สมจิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141211 157686

๕๑ น.ส. วลัญช์ชยา เลิศร์ชชาพันธุ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 5141601 425211

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

๕๓ นาย ประเสริฐ ไชยเขียว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่นารี ป่าบอน พัทลุง 6930804 24105

๕๔ นาย บุญสม พัวศรี ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร 5660103 142114

๕๕ นาย ธีรเณศ แสงแป้น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ต้าผามอก ลอง แพร่ 6540308 1157

๕๖ นาย กิตติศักด์ิ โคแสงรักษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440116 27804

๕๗ นาง นุกุล จันทศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 6440703 26766

๕๘ น.ส. พรรณี ประภาวิชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440306 27407

๕๙ น.ส. อาภาพร สร้อยพะริกา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440304 26783

๖๐ นาย สัณฐิติ มีศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580604 11846



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๓ รุ่นที ่๘๓ ระหว่างวันที ่๑๕ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๖๑ นาง เรียม ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขื่องค า เมืองยโสธร ยโสธร 6350106 425313

๖๒ นาย สมวาส พรมกมล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 6350611 28983

๖๓ นาย วิระชัย กิติชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 6950306 163405

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

๖๕ นาง กัลยวัฒน์ สุ่มมาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451403 31360

๖๖ นาง พัชรินทร์ มลาไสย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองตาไก้ โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 6450810 31004

๖๗ นาง เพ็ญนภา สวัสด์ิผล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 5451601 30762

๖๘ นาย สุทธิพันธ์ เริงชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธิใ์หญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450606 9410

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

๗๐ นาย อพิชาต สังวิบุตร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพธิท์อง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 5451607 30390

๗๑ นาง จุไรวรรณ สุวรรณหงษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 5700705 425255

๗๒ นาง ณัฐพัชร์ อธินันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 6160411 372662

๗๓ นาง สุนันท์ ดิษมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 6160403 162895

๗๔ นาง สุมาลี ตรีนุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 6160402 22991

๗๕ น.ส. อรชา เมืองสว่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 6160604 376402

๗๖ นาย ธนกฤต ของเดิม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 6521302 426677

๗๗ นาย พีรเดช สงเคราะหธ์รรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง 6521305 162188

๗๘ นาง วัชราภรณ์ งามสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน 6510606 372822

๗๙ นาง กชพรรณ พิมลนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330110 35393

๘๐ นาง วรนุช ชมภูพืน้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330313 35627

๘๑ นาย สภักด์ิ ชมภูพืน้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330309 427800

๘๒ นาย ก าพล ประดับศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองปลิง นิคมน้ าอูน สกลนคร 6470703 37023

๘๓ นาง พรรณี โลกลินไลน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร 6470903 36480

๘๔ นาง พิกุล ตุ้ยศักด์ิดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 6471215 36769

๘๕ น.ส. กาญดา รัตนเกษร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท านบ สิงหนคร สงขลา 6901506 38585

๘๖ นาย ปริญญา แพเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชุมพล สทิงพระ สงขลา 6900210 38642

๘๗ นาย อิสมาแอ นิสัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เทพา เทพา สงขลา 6900503 194235

๘๘ นาย เชิดศักด์ิ เซ้นเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางกะเจ้า พระประแดง สมทุรปราการ 6110405 39176

๘๙ นาย กฤษณพงษ์ แก่นเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางแก้ว เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 6750104 39619

๙๐ นาง สิณีณาฏ เพิม่โต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โรงหีบ บางคนที สมทุรสงคราม 6750211 39713



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถ่ิน รหัวหลักสูตร ๓๐๓๐๘๓ รุ่นที ่๘๓ ระหว่างวันที ่๑๕ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๙๑ นาย โอภาส ล้ิมสุวรรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางนางล่ี อัมพวา สมทุรสงคราม 6750313 39737

๙๒ นาย อธิวัฒน์ ทวีโชควรพัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หินกอง หนองแค สระบุรี 5190302 1743

๙๓ นาย สุกฤษฎิ์ ทิวงค์ษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 6640903 194743

๙๔ นาง อนัญญา จีนะวุฒิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านใหม่ไชยมงคล ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 6640906 41433

๙๕ นาย อมฤต ประทุมมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640503 60440

๙๖ นาง อ านวยพร พรรณาศร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5640105 357885

๙๗ น.ส. วีณา อรรถอนันต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 6720603 375117

๙๘ นาย สัมฤทธิ์ บูชากุล ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สังคม สังคม หนองคาย 5430801 425012

๙๙ นาย ทองพูล รัตน์เพ็ชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหว้า เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390117 45515

๑๐๐ นาย ชัยพร ค าแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตลาดใหม่ วเิศษชัยชาญ อ่างทอง 6150609 351834

๑๐๑ น.ส. พิมพ์ชนก พร้อมไธสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370115 28303

๑๐๒ นาย ยอดศักด์ิ เกษเงิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จิกดู่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 6370608 45938

๑๐๓ นาย ศิวรักษ์ บรรโท ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สร้างนกทา เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370117 46056

๑๐๔ นาย วิเชียร อุ่นเทีย่ว รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โนนทอง นายูง อุดรธานี 5412204 46935

๑๐๕ นาย ชายยศ โรจน์รัตนาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 6610505 144067

๑๐๖ นาง มณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี 6341903 49894

๑๐๗ นาย สนทยา จักรศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี 6340205 48267

๑๐๘ นาง อรวรรณ ชนะกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 5341401 57746
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ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
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ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
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เลขบัตรประจ าตัวประชาชนRef. No.3 : 
............................................................................................................................. ..............................................
... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

32,300.00 บาท ................................................................................................................................ ........
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(สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที ่1 สิงหาคม 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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