
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๗๕๒                                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

          ๓๐ 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 งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ก าหนดจั ดฝึ กอบรมบุ คลากรท้ องถิ่ น หลั กสู ตร                       
พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๑๔ ระหว่าง วันที่ ๕ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า«ค าน าหน้าชื่อ»«ชื่อ» «นามสกุล» เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๒๓,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)            
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยธนาคาร            
จะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ผู้ช าระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

๒.  ให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม รายงานตัวพร้อมหนั งสือส่ ง ตั ว  ณ สถานที่ฝึ กอบรม                 
ในวันจันทร์ที ่๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ส่วนนโยบายและ
แผนการฝึกอบรม นายวินัย สาดฟัก โทร. ๐๙๐ ๖๗๘ ๐๑๙๒ 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 นาง จินตนา เกกินะ นักพัฒนาชมุชนปฏบิัติการ อบต. หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 6810207 397465

2 นาง สรัลนุช ฟักข า นักพัฒนาชุมชน อบต. ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710303 2902

3 นาง จินดา ราชมนตรี นักพัฒนาชุมชน ทต. ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 5460801 183531

4 นาง ชลธิชา โสภาพาน นักพัฒนาชุมชน ทต. หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460703 427232

5 นาง นิวรรณ พลสวัสด์ิ นักพัฒนาชุมชน ทต. ค าม่วง ค าม่วง กาฬสินธุ์ 5461001 92

6 นาง พิกุล อ่อนรัชชา นักพัฒนาชุมชน ทต. ค าม่วง ค าม่วง กาฬสินธุ์ 5461001 427432

7 นาย ภาสกร เกษรรัตน์ นักพัฒนาชุมชน ทต. หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460703 427339

8 นาง ช่อทิพย์ เกษรทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 6620409 5423

9 นาง ดารารัตน์ เผือกเจียม นักพัฒนาชุมชน อบต. ทรงธรรม เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620113 5051

10 นาง นัชฐานิตตา วัฒนคณิต นักพัฒนาชุมชน อบต. ลานกระบอื ลานกระบือ ก าแพงเพชร 6620707 188578

11 น.ส. บุญตา อ้นแก้ว นักพัฒนาชมุชนปฏบิัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620509 17584

12 นาย ศุภกฤต เพิม่สมบัติ นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร 6620302 404320

13 น.ส. สุปราณี เรืองวงษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร 6620703 426874

14 น.ส. ขนิษฐา หร่องบตุรศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 6400406 427776

15 นาย สุชิต ลครพล นักพัฒนาชุมชน ทต. แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 5401401 427154

16 นาย เอกรินทร์ นิวฒันาสีสิทธคุิณ นักพัฒนาชุมชน ทต. ชนบถวิบูลย์ ชนบท ขอนแก่น 5401802 427746

17 นาง ทัศนีย์ วรรณนาคา นักพัฒนาชุมชน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701 382588

18 น.ส. นนทชา รุจิธนวงษ์ นักพัฒนาชุมชน ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 4200401 236682

19 นาย ณัฐวรท สลิลปราโมทย์ นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 5360501 426964

20 น.ส. ภัณฑิลา กาชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 6360904 427265

21 นาย เมธาวี แต่งเมือง นักพัฒนาชุมชน ทต. บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 5360403 427439

22 นาย นิรันดร์ กันทะวงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. แจ่มหลวง กัลยาณิวฒันา เชียงใหม่ 6502501 416252

23 นาย นิเวศ กันธะศิลป์ นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500304 427093

24 นาย แสนแสบ แสงปัญญา นักพัฒนาชุมชน ทต. บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 5501602 417593

25 นาย อมรพันธ์ กันทาต๊ิบ นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501208 427306

26 นาง อรวรรณ เชื อเมืองพาน นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501205 409793

27 นาย วิวัฒน์ เกื อชูศรี นักพัฒนาชุมชน ทต. นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง 5920109 12552

28 น.ส. วีราภรณ์ ฉายะวิวัฒน์ นักพัฒนาชุมชน อบต. เขาไพร รัษฎา ตรัง 6920903 418195

29 นาง อมรพรรณ จิ วตั น นักพัฒนาชุมชน อบต. ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง 6921003 12453

30 น.ส. เจนจิรา เหล่ามงคล นักพัฒนาชุมชน อบต. แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 6630505 13359

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชมุชน รหัสหลักสูตร ๔๓๙๐๑๔ รุ่นที ่๔ ระหว่างวันที ่๕ - ๒๓ 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

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชมุชน รหัสหลักสูตร ๔๓๙๐๑๔ รุ่นที ่๔ ระหว่างวันที ่๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

31 น.ส. กรวรรณ สุริยาวงษ์ นักพัฒนาชุมชน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 427195

32 นาย ค ารณ อ้นอินทร์ นักพัฒนาชุมชน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 427219

33 น.ส. จิดาภัส อาจวิชัย นักพัฒนาชุมชน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 3730102 425354

34 น.ส. รัตนา ชาวนาฝ้าย นักพัฒนาชุมชน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 3730102 425356

35 น.ส. วนิดา สัพโส นักพัฒนาชุมชน อบต. นางัว นาหว้า นครพนม 6480907 426965

36 นาย พงษ์วิษณุ ประยูรพันธ์ นักพัฒนาชุมชน ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3300102 414931

37 น.ส. พจนีย์ ชุนเกาะ นักพัฒนาชุมชน อบต. หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300126 369341

38 นาง พัชรี ลาภเจริญ นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 6300602 427484

39 น.ส. เรือนขวัญ วิจิตรจริยา นักพัฒนาชุมชน ทต. บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 5302904 427590

40 ส.อ. ศึกษา ทนงชัย นักพัฒนาชุมชน ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3300102 427674

41 นาง ณฤดี ทองศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 6600811 427407

42 น.ส. มยุรี สุขเจริญ นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 6600408 21748

43 นาง สุกฤตา นาระทะ นักพัฒนาชุมชน อบต. และ ทุง่ช้าง น่าน 6550805 175746

44 จา่อากาศโท วิทวัช สร้อยประดิษฐ์ นักพัฒนาชุมชน ทต. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 5380601 371058

45 นาย นิรันดร์ โล่ห์นารายณ์ นักพัฒนาชุมชน ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 4310401 358145

46 นาย ไพโรจน์ การะเกด นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองกระทิง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311012 62481

47 นาง มนัสนันท์ นมัสศิลา นักพัฒนาชุมชน ทต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 5310201 177880

48 นาง รุจิกาญจน์ สายเชื อ นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 5310303 62480

49 น.ส. ลินดา ภักดี นักพัฒนาชุมชน ทต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 5310701 62463

50 นาง แสงเทียน ปาประโคน นักพัฒนาชุมชน ทต. บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310807 427958

51 น.ส. อนัญญ์อร สุวรรณเวสสะ นักพัฒนาชุมชน อบต. คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 6130506 420165

52 นาย ทนงศักด์ิ ช่างชุบ นักพัฒนาชุมชน อบต. ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี 6250307 427071

53 น.ส. รุ่งฤดี บุญศิริ นักพัฒนาชุมชน อบต. ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6250806 427070

54 น.ส. กิตติมา บุญเนตร นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา 6141003 396441

55 นาย เกษมสันต์ อยู่ยืน นักพัฒนาชุมชน อบต. สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141214 427723

56 นาย ด ารงฤทธิ์ ยินดีทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141211 62835

57 นาย ธราธร หมอนสุวรรณ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141402 426754

58 นาย วราวุฒิ เหล่าประเสริฐศิริ นักพัฒนาชุมชน อบต. ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141402 426753

59 นาง ชนกานต์ แก้วก าพล นักพัฒนาชุมชน อบต. ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 6660116 24614

60 น.ส. ศศิธร ฟักเกตุ นักพัฒนาชุมชน อบต. บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก 6650411 25079



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

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชมุชน รหัสหลักสูตร ๔๓๙๐๑๔ รุ่นที ่๔ ระหว่างวันที ่๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

61 นาย พิทักษ์ มั่นจันทึก นักพัฒนาชุมชน ทต. หาดเจ้าส าราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 5760104 355630

62 นาย วรพล แก้วพวง นักพัฒนาชุมชน ทต. บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 5760701 62988

63 น.ส. อภิสรา แก้วครอง นักพัฒนาชุมชน อบต. หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6670410 26029

64 นาง ไพลิน สุยานะ นักพัฒนาชุมชน อบต. แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 6540505 63102

65 นาง นภัสสร สายเมือง นักพัฒนาชุมชน อบต. คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440411 27318

66 นาย ยศสวิน อมราพิทักษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 6441201 426773

67 นาง ลัดดา คุ้มสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 6441107 27795

68 นาย วีระพงษ์ ค าทอน นักพัฒนาชุมชน อบต. เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440114 169277

69 น.ส. พัชรินทร์ ชัยนนท์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 6490305 419905

70 น.ส. ชญานันท์ หนุนดาราเด่น นักพัฒนาชุมชน อบต. เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 6580408 427474

71 น.ส. ละมุล เศษสุวรรณ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 6350110 28884

72 น.ส. ชุติวรรณ พิลาภ นักพัฒนาชุมชน อบต. ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด 6451707 181134

73 นาง สุรภีย์ ค าตัน นักพัฒนาชุมชน ทต. ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 5451704 237218

74 น.ส. ิิอรุณ มาตยว์ังแสง นักพัฒนาชุมชน ทต. ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด 5451701 427437

75 นาง จันทิพย์ พรอุดมเดช นักพัฒนาชุมชน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103 427436

76 นาง จันทิมา กองแก้ว นักพัฒนาชุมชน อบต. พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700123 427089

77 นาง ณัฏฐ์ชามา ตรีเดชธวัดมน์ นักพัฒนาชุมชน ทม. เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 4160103 428023

78 น.ส. รัตน์เกล้า สืบเสาะ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 6161107 427685

79 น.ส. ศรีนวล นุชลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน ทต. ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 5160204 427069

80 นาง วรารักษ์ กรเรืองสกลุ นักพัฒนาชุมชน ทต. ทุง่หัวช้าง ทุง่หัวช้าง ล าพูน 5510501 193733

81 น.ส. ธญัญ์พชิชา อุทธา นักพัฒนาชุมชน ทต. ปากปวน วังสะพุง เลย 5420909 427445

82 นาย บัณฑิต ก าเหนิดหล่ม นักพัฒนาชุมชน อบต. ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 6421003 384838

83 น.ส. ยุวดี กองศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 6420906 384816

84 นาง แก้วติมา ศิลปรายะ นักพัฒนาชุมชน อบต. บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330810 35048

85 น.ส. พิฐชญาณ์ อริยชัยจงศิริ นักพัฒนาชุมชน อบต. สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330912 383627

86 นาย ยุทธนา จิตรัก นักพัฒนาชุมชน อบต. น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 6331505 48624

87 นาง ศรีมาลา ปิยพันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ดองก าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330511 34600

88 น.ส. ณัฐชยา เดชธิสา นักพัฒนาชุมชน ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร 5471801 36996

89 นาง พัชรินทร์ ราชิวงค์ นักพัฒนาชุมชน ทต. ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 5470104 194084

90 น.ส. พิณญกานต์ เดชสุวรรณพงษ์ นักพัฒนาชุมชน ทต. โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 5471205 427859



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

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชมุชน รหัสหลักสูตร ๔๓๙๐๑๔ รุ่นที ่๔ ระหว่างวันที ่๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 น.ส. เพ็ญทิพย์ พุทธสุภะ นักพัฒนาชุมชน อบต. ป่าขาด สิงหนคร สงขลา 6901508 37932

92 น.ส. แพรพิไล พันธุรัตน์ นักพัฒนาชุมชน ทต. พะวง เมืองสงขลา สงขลา 5900105 353075

93 น.ส. หรรษธร มารักษา นักพัฒนาชุมชน อบต. แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 6750304 427255

94 น.ส. จิตรา อ่องอร่าม นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740110 39840

95 น.ส. ปนัดดา ร้อยอ าแพง นักพัฒนาชุมชน อบต. แคราย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 6740206 389366

96 นาย พชรพล สังข์กลับ นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740110 39851

97 น.ส. นิตยา บุษปฤกษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองแขม หนองแค สระบุรี 6190310 40488

98 นาย ธนกฤต ตรีศร นักพัฒนาชุมชน อบต. วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย 6640608 18291

99 นาย วรชาติ กาวิลัย นักพัฒนาชุมชน อบต. วังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย 6640613 237393

100 น.ส. ณัฐภาสรณ์ เข็มเพ็ชร์ นักพัฒนาชุมชน อบต. บางตาเถร สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720713 42033

101 น.ส. พรดา ค าทับทิม นักพัฒนาชุมชน อบต. บางตาเถร สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720713 42032

102 นาง จิดาภา ดวงพุมเมศ นักพัฒนาชุมชน ทต. วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5840103 194959

103 นาง พิมพ์สุภัค จันทร์นวล นักพัฒนาชุมชน อบต. ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 6841901 42759

104 นาง ภัทราภรณ์ หนูนิล นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6841104 360271

105 น.ส. วลัยรัตน์ มานิตกุล นักพัฒนาชุมชน ทต. พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 5840601 64342

106 น.ส. อ้อยทิพย์ พรหมทอง นักพัฒนาชุมชน อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101 393717

107 น.ส. กัญภร เสอุดม นักพัฒนาชุมชน อบต. ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 6321504 427579

108 นาง ยุพิน บุญมาก นักพัฒนาชุมชน อบต. ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321207 427701

109 น.ส. ทิพวรรณ สาริยา นักพัฒนาชุมชน อบต. เทพคีรี นาวัง หนองบวัล าภู 6390602 17852

110 น.ส. ไข่มุก มีศรี นักพัฒนาชุมชน ทต. ปทมุราชวงศา ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370301 427000

111 นาย ธวัชชัย โมริพันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยไร่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370122 46292

112 น.ส. พรรณธิภา จันดาวาปี นักพัฒนาชุมชน ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 5410901 183480

113 น.ส. กัลยารัตน์ ปัญจมาตย์ นักพัฒนาชุมชน ทต. ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 5340201 427801

114 น.ส. ธนพรรณ พรหมบุตร นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341111 427790

115 น.ส. ปรีดาพร โลเตียะนันต์ นักพัฒนาชุมชน ทต. ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี 5343302 405208

116 จ.อ. สมพร อุ่นค า นักพัฒนาชุมชน อบต. โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ อุบลราชธานี 6343102 427066

117 นาย สุขเกษม ยอดสิงห์ นักพัฒนาชุมชน อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 6340718 427589

118 น.ส. สุวลักษณ์ พรหมดี นักพัฒนาชุมชน อบต. ฝางค า สิรินธร อุบลราชธานี 6342507 48671

119 นาย สุวิทย์ สายเบาะ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบก เหล่าเสือโกก้ อุบลราชธานี 6343101 49478



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ต าแหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น า
ฝาก โทรศพัท์ ผู้น า
ฝาก 

พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 

พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 

14 

 

 

นักพัฒนาชุมชน 
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23,500.00 บาท 

สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน 
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Ref. No.3 : 
............................................................................................................................. ..............................................
... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

23,500.00 บาท ........................................................................................................................................
................. 

(สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที่ 22 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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