
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

1 น.ส. สุพัตรา เฉิดทรัพย นักพัฒนาชุมชน ทต. ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ 5461701 430787

2 น.ส. อรวรรณ ดาวสุข นักพัฒนาชุมชน อบต. ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 6620114 373573

3 น.ส. จิดาภา เหลาสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน 5400403 431093

4 นาง ฉันทนา กองสุข นักพัฒนาชุมชน อบต. หัวทุง พล ขอนแกน 6401213 7455

5 น.ส. วิริยา คิ้วไธสง นักพัฒนาชุมชน ทม. เมืองพล พล ขอนแกน 4401201 431332

6 น.ส. วิไลวัลย ระวาทชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน 6401705 408853

7 น.ส. หนูกัณฑ แทนธานี นักพัฒนาชุมชน อบต. หันโจด หนองสองหอง ขอนแกน 6401513 369387

8 น.ส. นนทชา รุจิธนวงษ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 4200401 236682

9 ส.ท. ธนาวุฒิ ขวัญมา นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360503 408292

10 นาย พิษณุ หลอดคํา นักพัฒนาชุมชน อบต. ทาใหญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360508 371493

11 นาง ณัฐศิริกานต พิลึก นักพัฒนาชุมชน อบต. ดานสวี สวี ชุมพร 6860711 430158

12 นาย พิทักษพงศ ศรีรัตน นักพัฒนาชุมชน ทต. ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 5570205 431533

13 นาย อโนชา ปนทะวงษ นักพัฒนาชุมชน อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก 6630605 428108

14 น.ส. สุภารัตน เบิกบาน นักพัฒนาชุมชน อบต. บึงศาล องครักษ นครนายก 6260408 13686

15 น.ส. กาญจนา เชียรสระนอย นักพัฒนาชุมชน อบต. โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา 6300308 430643

16 น.ส. ฐิตาภรณ รมกลาง นักพัฒนาชุมชน อบต. ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 6301018 431273

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

18 นาย มนตรี แหนงใหม นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา 6300502 15500

19 น.ส. เยาวนุช เผือกหอม นักพัฒนาชุมชน อบต. สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค 6600805 430814

20 น.ส. ศุภาณัชชา หมีทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค 6600804 17681

21 น.ส. จารุวรรณ รื่นเสือ นักพัฒนาชุมชน อบต. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 6120402 18031

22 น.ส. อาทิตยา ขุนทิพย นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 6120604 431324

23 น.ส. อามีนา ใจเที่ยง นักพัฒนาชุมชน อบต. สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 6960610 431603

24 กัญญาภัค สารเทพ นักพัฒนาชุมชน อบต. ไชยวัฒนา ปว นาน 6550504 430332

25 นาง กาญจนา คําจันตะ นักพัฒนาชุมชน อบต. ผาตอ ทาวังผา นาน 6550608 431537

26 นาย ไพฑูรย แผนลี นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. นาสวรรค เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380109 36514

27 น.ส. ชลิตา ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย 5310301 62449

28 นาย บรรดิษย ขาวโยธา นักพัฒนาชุมชน อบต. บุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย 6310509 431088

29 นาง วิมาลา โพธิ์เจริญ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย 6310208 431566

30 ส.อ. ศุภกิจ จันทรกลางเดือน นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย 6310412 191404

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รหัวหลักสูตร ๔๓๙๐๑๖ รุน ๑๖ ระหวางวันที่ ๖ กุมภาพันธ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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31 นาง สุวพิชญ โขมรคา นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุงกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย 6310505 401107

32 น.ส. จิรัชญา ลือสนั่น นักพัฒนาชุมชน อบต. บางเตย บานสราง ปราจีนบุรี 6250608 383068

33 น.ส. พรทิพย นีสกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. บางพลวง บานสราง ปราจีนบุรี 6250606 417466

34 น.ส. รุงฤดี บุญศิริ นักพัฒนาชุมชน อบต. ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6250806 427070

35 นาย เกษมสันต อยูยืน นักพัฒนาชุมชน อบต. สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141214 427723

36 นาย ดํารงฤทธิ์ ยินดีทรัพย นักพัฒนาชุมชน ทต. เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140608 62835

37 น.ส. จิรประภา พรมเทพ นักพัฒนาชุมชน ทต. ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา 5560303 23466

38 น.ส. คณีรัตน แสงแกว นักพัฒนาชุมชน ทต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง 5930402 431564

39 น.ส. กฤษณี พรมมาหลา นักพัฒนาชุมชน อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6650803 8677

40 น.ส. ปยะพร ภูศรีเทศ นักพัฒนาชุมชน อบต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650604 406536

41 จ.อ. เกรียงศักดิ์ เกียมขุนทด นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ 6670608 356844

42 ร.ท. วสันต จันทรเทศ นักพัฒนาชุมชน อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ 6670310 431590

43 นาย ตุลาคาร อุปนันชัยชนะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. หวยไร เดนชัย แพร 6540507 403719

44 นาง สุนันทา ปุดสา นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. แมพุง วังชิ้น แพร 6540707 426717

45 นาย ฉัตรชัย ศรีวิชา นักพัฒนาชุมชน อบต. วังไชย บรบือ มหาสารคาม 6440613 419577

46 น.ส. แวววาว นิลเอก นักพัฒนาชุมชน อบต. เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440813 430256

47 นาง ปณัฐธิดา โสพา นักพัฒนาชุมชน ทต. ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร 5490602 28114

48 น.ส. จิรัฐติกาล โตไธสง นักพัฒนาชุมชน อบต. ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร 6350404 28964

49 น.ส. จุรีรัตน กองดวง นักพัฒนาชุมชน ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร 5350801 176799

50 นาย เดชอุดม พิลาภ นักพัฒนาชุมชน ทต. น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร 5350107 384043

51 น.ส. จิรา อารีชล นักพัฒนาชุมชน อบต. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 6950303 430530

52 น.ส. ปรียานุช เหมือนจันทร นักพัฒนาชุมชน อบต. บาโระ ยะหา ยะลา 6950505 29141

53 นาง กุสุมา พลหงษ นักพัฒนาชุมชน ทต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 5451607 408536

54 น.ส. นิธินันท สมแวง นักพัฒนาชุมชน อบต. สระบัว ปทุมรัตต รอยเอ็ด 6450307 422680

55 น.ส. ปยะมาตย ปดสี นักพัฒนาชุมชน อบต. สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 6451605 167165

56 น.ส. ศิริพร อําพะสุโร นักพัฒนาชุมชน อบต. นาคา สุขสําราญ ระนอง 6850502 31451

57 นาง ธัญชนก แสงคําอินทร นักพัฒนาชุมชน ทต. บานนา แกลง ระยอง 5210307 431559

58 น.ส. ยุพาวรรณ ศรชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 6210605 431481

59 น.ส. ชาริกา เทียมเทาเกิด นักพัฒนาชุมชน อบต. คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700110 412528

60 นาย นวพร สัตยพันธ นักพัฒนาชุมชน อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี 6700512 64097



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รหัวหลักสูตร ๔๓๙๐๑๖ รุน ๑๖ ระหวางวันที่ ๖ กุมภาพันธ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

61 น.ส. แววตา ไขนาค นักพัฒนาชุมชน อบต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 6700306 430778

62 น.ส. ชวัลรวี วิภพอนันตชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. โพนทอง บานหมี่ ลพบุรี 6160613 430757

63 น.ส. ดวงพร บุญนารักษ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี 6161006 111213

64 น.ส. พฤกษชาติ แสนทวี นักพัฒนาชุมชน อบต. บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี 6160412 430784

65 น.ส. เยาวลักษณ แสงทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบุรี 6160305 431414

66 นาง สุวภัทร ภักดีศรี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี 6160413 181307

67 นาง ชนิดาภา ยอชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. จะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ 6330509 34489

68 น.ส. วิจิตรา บุญจรัส นักพัฒนาชุมชน อบต. โพธิ์ศรี ปรางคกู ศรีสะเกษ 6330710 49681

69 น.ส. จุฬารัตน ไชยกิจ นักพัฒนาชุมชน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา 4901501 23627

70 น.ส. ดารุณีย และจิ นักพัฒนาชุมชน อบต. แค จะนะ สงขลา 6900311 38261

71 จ.ท. พลเชษฏ อุนตรีจันทร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. สะกอม เทพา สงขลา 6900505 371667

72 น.ส. เพ็ญทิพย พุทธสุภะ นักพัฒนาชุมชน อบต. ปาขาด สิงหนคร สงขลา 6901508 37932

73 นาง ณัฐธยาน กุลโรจนนราวดี นักพัฒนาชุมชน อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 6110407 430316

74 น.ส. ศิริรัตน ศิริเลิศ นักพัฒนาชุมชน อบต. กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740107 420714

75 น.ส. ปานใจ จันทรสีดา นักพัฒนาชุมชน อบต. ทัพไทย ตาพระยา สระแกว 6270303 430758

76 นาง สุพรรณณี กาวิลา นักพัฒนาชุมชน อบต. บานนา ศรีสําโรง สุโขทัย 6640611 371530

77 นาย นิติพงษ ภูฆัง นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองโพธิ์ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 6721005 395234

78 นาง จินตนา แกนดี นักพัฒนาชุมชน อบต. บานพลวง ปราสาท สุรินทร 6320509 431569

79 นาง เยาวลักษณ กลางาม นักพัฒนาชุมชน อบต. คอโค เมืองสุรินทร สุรินทร 6320109 43351

80 นาง สายฝน ดาทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. บานชบ สังขะ สุรินทร 6321010 20099

81 น.ส. รุงนภา แปงสี นักพัฒนาชุมชน ทต. ไชโย ไชโย อางทอง 5150202 195389

82 นาย อาดุลย สุขไทย นักพัฒนาชุมชน อบต. ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 6370708 430618

83 นาง ฌานิกา ภูพวก นักพัฒนาชุมชน อบต. นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410114 40874

84 นาย อาทร พรชาตา นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองแวงแกมหอม ไชยวาน อุดรธานี 5410803 408190

85 นาง กชพร โสดาพรม นักพัฒนาชุมชน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 431280

86 น.ส. กัลยารัตน ปญจมาตย นักพัฒนาชุมชน ทต. ศรีเมืองใหม ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 5340201 427801

87 นาง นิตยา เอ็นมาก นักพัฒนาชุมชน อบต. แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 6340202 430711

88 น.ส. ปยะวรรณ อินธิชิต นักพัฒนาชุมชน อบต. สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 6342103 360690

89 นาง ผกาสี ศรีโม นักพัฒนาชุมชน อบต. เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 6340206 48264

90 น.ส. มาฆะมาศ ประทุมพันธ นักพัฒนาชุมชน ทต. คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี 5341504 424480



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รหัวหลักสูตร ๔๓๙๐๑๖ รุน ๑๖ ระหวางวันที่ ๖ กุมภาพันธ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 น.ส. สุภิชานันท คําศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี 6341510 430255



 

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร รุน

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ตําแหนงผูเขารับการ

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 

: รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) 

: 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 

: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ฝกอบรม : 

สาขา 

วันที ่

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม 

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศัพท ผูนําฝาก 

นักพัฒนาชุมชน 

นักพัฒนาชุมชน 

16 

 

 

นักพัฒนาชุมชน 
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32,300.00 บาท 

สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน 
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Ref. No.3 : 

...........................................................................................................................................................................

จํานวนเงินคาเขารวม 32,300.00 บาท........................................................................................................................................

................ 

(สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 

 

             

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2560                     



 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท.  

๒. การแตงกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
           2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
               ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
           3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
ชุดออกกําลังกาย  ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
        ๒) กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 
        ๓) รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช 

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ  
- กรณีเขาพักกอนการอบรม จะมีคาใชจายคาหองพักเพิ่ม 600 บาท/ตอคน (ถาประสงคจะรับประทาน 

  อาหาร คาอาหารมื้อละ 100 บาท กรุณาแจง ณ จุดบริการ หากทานประสงคจะรับประทานเอง 

  นอกสถาบันฯ ก็สามารถทําได ไมจําเปนตองจายคาอาหารกับบริษัทโปรโฮเด็ล แมเนจเมนท จํากัด) 

  ติดตอหองพัก 02-516-2459  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที ่พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 



โรงกษาปณ์
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