
 

 
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๔๓                                                    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 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูต ร                
นักจัดการงานทั่ว ไป  รุ่นที่  ๒ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี              
เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่  
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่ งเสริม               
การปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (…ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 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 ำตัวนักศึกษำ

1 นาง อิ่มใจ ทองเส้ง นักจดัการงานทัว่ไป ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 4810102 1679

2 น.ส. ณัฐลี ปัญญามี นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2460101 188278

3 น.ส. นวัณรัตน์ พันธ์สนิท นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2460101 196634

4 นาง นิดานุช ภูผานิล นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 6460712 179506

5 น.ส. บุษกร ฤทธิถ์าพรม นักจดัการงานทัว่ไป อบต. เนินยาง ค าม่วง กาฬสินธุ์ 6461008 427016

6 นาง ประกอบ สอนสุภาพ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2460101 169800

7 นาง มณีภรณ์ ไชยฤทธิ์ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2460101 159851

8 น.ส. วัชราภรณ์ เสนามาตย์ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2460101 188285

9 นาง สุดาวดี บุญปก นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2460101 352680

10 น.ส. อภิญญา สุทธา นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461208 3962

11 นาง กาญจนา เมืองค า นักจดัการงานทัว่ไป อบต. กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401703 5574

12 นาง ชนกสุดา ไชยมาตย์ นักจดัการงานทัว่ไป ทม. เมืองพล พล ขอนแก่น 4401201 188740

13 นาง ประกาย บุตรแดงน้อย นักจดัการงานทัว่ไป ทต. โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 5400204 186025

14 น.ส. พิมลรัตน์ จันปุม่ นักจดัการงานทัว่ไป ทต. โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 5400204 5753

15 น.ส. รัศมี นาคโชติ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101 428695

16 นาง กุลนิตย์ แนวประเสริฐ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360505 9480

17 นาย สมศักด์ิ กุศล นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ผางาม เวียงชัย เชียงราย 6570206 427138

18 นาย ธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์ นักจดัการงานทัว่ไป ทต. บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่ 5501304 402594

19 นาย วชิระ เตชวงศ์ นักจดัการงานทัว่ไป ทต. แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500408 427002

20 นาง อรพินท์ สุวรรณ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 6502204 427134

21 นาง ลาวัลย์ สมบัติ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 6920618 12740

22 น.ส. ใกล้รุ่ง กองแก้ว นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 427198

23 น.ส. นุศรา ถึงสุข นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 427196

24 น.ส. ราตรี ปัน้ปาน นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 427199

25 จ.อ. นรินทร์ ผาสุข นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101 427624

26 น.ส. สุนิสา ภูมิชัย นักจดัการงานทัว่ไป อบต. โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 6480307 14956

27 นาง กมลวรรณ นรักษ์มาก นักจดัการงานทัว่ไป อบต. หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300113 16613

28 นาย ณัฐชวนนท์ กาศกระโทก นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 5300205 421977

29 ส.อ. ทรงวุฒิ หงษ์ไทย นักจดัการงานทัว่ไป อบต. หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300124 426986

30 นาย สุพัฒนา วิเศษ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 6300602 427489

 รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักจัดการงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๔๙๐๐๒ รุ่นที ่๒ 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 ำตัวนักศึกษำ

 รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักจัดการงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๔๙๐๐๒ รุ่นที ่๒ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

31 นาง อณิษา ศรีดิลก นักจดัการงานทัว่ไป อบต. มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300128 425379

32 นาง ฐาปนี จ านงลักษณ์ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ควนกรด ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800908 190498

33 นาง โสภารัตน์ อนุวัฒน์ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ปากพนังฝ่ังตะวนัตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801214 190663

34 นาง อังคนา ทองแป้น นักจดัการงานทัว่ไป อบต. นาหลวงเสน ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800909 190620

35 น.ส. อุทัยทิพย์ ชัยสิทธิ์ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 426509

36 น.ส. เอื ออารี ภูส่กุล นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 373126

37 นาง นัยนา เหลือรัก นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2120101 425378

38 น.ส. เบญจมาศ นิม่ทองปลอด นักจดัการงานทัว่ไป อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 6120404 427807

39 น.ส. ฤทัยรัตน์ บุญเพ็ชร นักจดัการงานทัว่ไป อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 6120404 427806

40 น.ส. เกศราวรรณ โยธาบริบาล นักจดัการงานทัว่ไป อบต. จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 6960403 426543

41 น.ส. ปุญชรัศมิ์ ค าตัน นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ไชยวัฒนา ปัว น่าน 6550504 427338

42 นาง พันธ์ยิต สุนทร นักจดัการงานทัว่ไป อบต. สถาน ปัว น่าน 6550508 427341

43 นาง อุมาพร ทนะวัง นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ป่ากลาง ปัว น่าน 6550505 369124

44 นาง ภัทรานิษฎ์ มาลา นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ 6380204 44707

45 นาง วนิดา จันจ าปา นักจดัการงานทัว่ไป ทต. หอค า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 5380102 195337

46 นาย อลงกรณ์ กรงระหัด นักจดัการงานทัว่ไป อบต. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380108 426426

47 นาง ถนอมศรี รามางกูร นักจดัการงานทัว่ไป อบต. หนองกระทิง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311012 186229

48 นาย ทรงศักด์ิ สุนนทะนาม นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมย์ บุรีรัมย์ 6310118 427307

49 นาง ประคอง บ าบัติ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. หนองคู ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311003 191398

50 น.ส. วิชุดา สินสวัสด์ิ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 6312204 424835

51 น.ส. สุชาวดี จันทสิทธิ์ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. สองห้อง เมืองบรีุรัมย์ บุรีรัมย์ 6310112 427125

52 นาย เอกรินทร์ แซ่ล่ี นักจดัการงานทัว่ไป ทต. อิสาณ เมืองบรีุรัมย์ บุรีรัมย์ 5310103 20962

53 น.ส. จารุวรรณ ศักด์ิสูง นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 2130101 425414

54 ว่าที่ร.ต.หญิง จุฑามาศ หวานฉ่ า นักจดัการงานทัว่ไป อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204 427088

55 น.ส. รพีพรรณ ภูก่ัน นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 2130101 409726

56 น.ส. วชิราภรณ์ ยมสังข์ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 2130101 426371

57 น.ส. อาริสา วรภัทรสกุล นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 2130101 425512

58 น.ส. วิสา ข าทัพ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140610 22493

59 นาง ชลนภัส ข่ายสุวรรณ นักจดัการงานทัว่ไป ทต. หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา 5560504 191916

60 นาง สายสมร ทองล้วน นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ฝายกวาง เชียงค า พะเยา 5560303 175923



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

 รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักจัดการงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๔๙๐๐๒ รุ่นที ่๒ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

61 น.ส. พัชราภรณ์ กุหลาบ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ไผ่ล้อม บางกระทุม่ พิษณุโลก 6650508 399793

62 นาง อาภรณ์ พันธุพ์ินิจ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650112 24922

63 จ.อ. ชัยวัฒน์ ปิน่แก้ว นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ทุง่โฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ 5540104 185442

64 นาง กาญจน์พิชชา เทพทวีชัย นักจดัการงานทัว่ไป อบต. หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440310 27970

65 น.ส. พรนิภา ไวตะโคตร นักจดัการงานทัว่ไป อบต. หนองบัว พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 6440814 425160

66 จ.ส.อ. ทวีวัฒน์ โชคชัย นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 5490106 375188

67 น.ส. นัทธ์ ไชยลี นักจดัการงานทัว่ไป ทต. บุง่ค้า เลิงนกทา ยโสธร 5350804 426390

68 นาง บุษบง แก้ววงค์ นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ดงแดง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 5450404 160324

69 น.ส. ประวีนา สุตนนท์ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. น  าใส จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450413 193074

70 นาย รุ่งนาวี มงคลแกน่ทราย นักจดัการงานทัว่ไป อบต. โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450116 30086

71 น.ส. วิภาพร ทองไชย นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ดงแดง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 5450404 29704

72 น.ส. รักษิณา สุ่นสุข นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 2700101 427197

73 นาง คนึงนิจ ฤทธิรงค์ นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ทุง่หัวช้าง ทุง่หัวช้าง ล าพูน 5510501 160365

74 นาง วรรณรดา สิงห์แก้ว นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101 160376

75 นาย สุเมทร วิลัย นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101 160373

76 น.ส. อังคณา นันตา นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101 197427

77 นาง ภูษิตา วงษ์สีดา นักจดัการงานทัว่ไป อบต. บุฮม เชียงคาน เลย 6420307 33865

78 นาง อิศราวรรณ โพละกุ นักจดัการงานทัว่ไป ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย 5421202 426854

79 น.ส. กฤตยพร นัยเนตร นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 6330602 35437

80 พ.จ.อ. กฤติกร แก้วกิติกรกุล นักจดัการงานทัว่ไป อบต. โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331703 426567

81 นาย เกษม บุญออน นักจดัการงานทัว่ไป ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 4330102 197471

82 นาย จักกฤษณ์ พิศเพ่ง นักจดัการงานทัว่ไป ช านาญการ อบต. ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331206 35198

83 น.ส. เจษฎา สุทาศรี นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ทุม่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330108 427261

84 น.ส. ธนัฒพร จันทะกล นักจดัการงานทัว่ไป ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 4330102 194025

85 ส.อ. บรรพต กิ่งก้าน นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101 399593

86 น.ส. ศิริพร ไชยรินทร์ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 6331902 36066

87 น.ส. ประเสริฐจติ ดรุณพันธ์ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 425237

88 น.ส. ยลดา ปากดี นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 176452

89 น.ส. ปรีดา ด้วงสีนวล นักจดัการงานทัว่ไป ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102 194363

90 นาง สุจิน จันทรักษ์ นักจดัการงานทัว่ไป ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102 183223



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

 รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักจัดการงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๔๔๙๐๐๒ รุ่นที ่๒ ระหว่างวันที ่๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 น.ส. จิตรพร เป็กเตปิน นักจดัการงานทัว่ไป อบต. คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6740305 187007

92 น.ส. สุกัญญา เรือนปัญจะ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี 6190404 190068

93 นาง จุฬาลักษณ์ เป้าบ้านเซ่า นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 6170605 427738

94 น.ส. เกวลี ศรีถาวงษ์ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101 425328

95 น.ส. วิจิตตรา ศิริมาลา นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101 187121

96 น.ส. ศิริกุล ก้อนเกตุ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640112 41538

97 น.ส. สกุณา ปานบัวค า นักจดัการงานทัว่ไป อบต. บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640503 194774

98 นาง ภัททิราพร ปัญญามากไพบูลย์ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. รั วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720123 42239

99 น.ส. ภัทรภร มานะทวีผล นักจดัการงานทัว่ไป อบต. บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720209 41987

100 น.ส. วรรณวิษา ภาษิต นักจดัการงานทัว่ไป ทต. สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 5720902 425252

101 วา่ที่ร.ต. ไพฑูรย์ ภิญโญ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101 186950

102 น.ส. สิริภรณ์ เทพนิมิตร นักจดัการงานทัว่ไป ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 3840401 194981

103 นาย สุเมธี แก้วทับทิม นักจดัการงานทัว่ไป อบต. พนม พนม สุราษฎร์ธานี 6841005 357908

104 นาย จีระศักด์ิ ตั งฟุง้เกียรติ นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2320101 44120

105 น.ส. สุกัญญา ปานพิมพ์ นักจดัการงานทัว่ไป อบต. พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 6430705 419158

106 นาง อนามิกา หลาบมาลา นักจดัการงานทัว่ไป อบต. พระพทุธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 6430704 44772

107 น.ส. บุณยนุช คติสุข นักจดัการงานทัว่ไป ทม. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 4370102 195501

108 นาง จุฑามาส ศรีสารคาม นักจดัการงานทัว่ไป ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 5412403 46382

109 นาย ชนะพล แก่นนาค า นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 5410701 195546

110 นาง กาญจนา ปทุมวัน นักจดัการงานทัว่ไป ทต. ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 5341401 195832

111 นาง ปฏิญญา สีนอเพีย นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 2340101 369142

112 นาง ล าเนา รัตโน นักจดัการงานทัว่ไป อบต. เหล่าแดง ดอนมดแดง อบุลราชธานี 6342402 50076

113 น.ส. ศรันยา ทุมแก้ว นักจดัการงานทัว่ไป อบจ. อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 2340101 180243



 
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 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป 

2 
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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 าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 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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