
ลําดับ จังหวัด อําเภอ
1 กาญจนบุรี พนมทวน ทต. รางหวาย นาย อํานาจ พรหมชนะ
2 กาฬสินธุ์ กุฉนิารายณ์ ทต. นาขาม นาย จักรกฤษณ์ จําปาลี
3 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ทต. ดอนจาน นาย ศักดิ์ชาย คุณหมั่น
4 กาฬสินธุ์ สหัสขนัธ์ ทต. โนนนํ้าเกลี้ยง นาย สมศักดิ์ ศักดิ์วงษ์
5 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต. ยางสูง นาย เสฏฐวุฒิ หิรัณย์ปรีชากุล
6 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบจ. กําแพงเพชร นาย จักร ศรีจันทร์
7 ขอนแก่น เขาสวนกวาง ทต. โนนสมบูรณ์ นาย สุขสันต์ นิตพิจน์
8 ขอนแก่น นํ้าพอง ทต. ลํานํ้าพอง นาย ยรรยงค์ บุญจวง
9 ขอนแก่น ภูเวียง ทต. ภูเวียง นาย เอกลักษณ์ แพงสร้อย
10 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. จันทเขลม นาย สุรชยั จันหอม
11 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. เขาบายศรี นาย มณเฑียร ดวงจิตตเ์จริญ
12 จันทบุรี เมอืงจันทบุรี ทต. เกาะขวาง นาย ธเนศ รัตนภูผา
13 ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ทต. สนามชยัเขต นาย สุวิชยา บุญจันทร์
14 ชลบุรี เมอืงชลบุรี ทม. บ้านสวน นาย ธีรเดช ศรีเรือง
15 ชลบุรี เมอืงชลบุรี ทต. เหมอืง นาย ธนสาร สุพจนารถ
16 ชลบุรี ศรีราชา ทน. แหลมฉบัง นาย ฉตัรพงศ์ เสมยีนรัมย์
17 ชยันาท สรรพยา ทต. เจ้าพระยา น.ส. อโณทัย พรรโณภาศ
18 ชยันาท สรรพยา ทต. บางหลวง นาย จักราวุธ ขอ้งพูน
19 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. กุดเลาะ นาย ไกรเมฆ หมวดเมอืงกลาง
20 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. เกษตรสมบูรณ์ นาย ก่อพงษ์ บํารุงญาติ
21 ชยัภูมิ จัตรุัส อบต. ส้มปุอย นาย พีระศักดิ์ โพธิ์ชยั
22 เชยีงใหม่ จอมทอง อบต. ขว่งเปา นาย ส่งเสริม ฝ้ันเฟือนหา
23 เชยีงใหม่ ดอยเตา่ อบต. ท่าเดื่อ นาย ปัณณธร ติ๊บหลวง
24 เชยีงใหม่ เวียงแหง อบต. เมอืงแหง นาย มานพ ภัทรประภาพร
25 เชยีงใหม่ ฮอด อบต. นาคอเรือ นาย ธนาวุฒิ ยาวิชยั
26 เชยีงใหม่ ฮอด อบต. บ่อสลี นาย ชมุพล เงาสิงห์
27 ตรัง สิเกา อบต. บ่อหิน นาย ทศพล พู่ตระกูล
28 ตาก ท่าสองยาง อบต. แมว่ะหลวง นาย วิชาญ สุขหอม
29 ตาก สามเงา อบต. บ้านนา นาย กรวิชญ์ สุขหล้า
30 นครนายก บ้านนา ทต. บ้านนา นาย สมพล บุญเอ้ือศิริ
31 นครนายก ปากพลี อบต. เกาะโพธิ์ นาย สมชาย จันทะ
32 นครนายก เมอืงนครนายก อบต. หินตั้ง นาย วิโรจน์ ชมแพง
33 นครปฐม กําแพงแสน อบต. หนองกระทุม่ นาย อํานาจ ภัทรฤทัย
34 นครปฐม บางเลน อบต. นราภิรมย์ นาย ณัฐพล ทองอําภา

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่70
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สังกัด ชื่อ - สกุล
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35 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต. หนองงูเหลือม นาย พิสิฐชยั เมฆอรุณ
36 นครปฐม สามพราน อบต. ท่าตลาด นาย สุรศักดิ์ ศรแก้ว
37 นครปฐม สามพราน ทต. บางกระทึก นาย กองกาญจน์ สันธานเดชา
38 นครพนม ปลาปาก อบต. หนองเทาใหญ่ นาย ธนภัทร สายสะอาด
39 นครราชสีมา ดา่นขนุทด อบต. หนองกราด นาย วรรธนะวิทย์ ศักดาสิทธิสกุล
40 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ดา่นคล้า นาย ชตุพินธ์ นาคทอง
41 นครราชสีมา ประทาย อบต. ดอนมนั นาย ภิวรรษ กุลจิตตอัิมพร
42 นครราชสีมา เมืองนครราชสมีา อบต. หนองบัวศาลา นาย จักริน วารี
43 นครราชสีมา สีค้ิว อบต. สีค้ิว นาย สมศักดิ์ สุดจันทึก
44 นครราชสีมา ห้วยแถลง ทต. กงรถ นาย ประสิทธิ์ ทศดร
45 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช นาย เสริมชยั ทองคง
46 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช อบต. มะมว่งสองตน้ นาย สะกะ แผ่เตม็
47 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต. เขาพังไกร นาย จักพงษ์ มณีโชติ
48 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต. บางนบ นาย ภัทรกร กลับอําไพ
49 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. ห้วยนํ้าหอม นาย นที สังขคิ์ด
50 นนทบุรี ไทรน้อย อบต. ขนุศรี นาย ยศพนธ์ นาคทองคํา
51 นนทบุรี บางบัวทอง ทม. พิมลราช นาย ศุภชยั ปัญญาไว
52 นนทบุรี เมอืงนนทบุรี ทม. บางศรีเมอืง นาย ธานี สิริสม
53 นราธิวาส บาเจาะ ทต. บาเจาะ นาย อัซมนิ หะยีสาแล
54 นราธิวาส ศรีสาคร อบต. กาหลง นาย มนตรี ชยันราทิพย์พร
55 บึงกาฬ ปากคาด ทต. ปากคาด นาย ธวัชชยั เชยีงคํา
56 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี ทต. บางเดื่อ นาย สุรพงษ์ โพธิจันทร์
57 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต. บึงคอไห นาย อัศวิน ทองเปีย่ม
58 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. หนองสามวัง นาย ยอดชาย ทองศิริ
59 ประจวบคีรีขนัธ์ หัวหิน ทม. หัวหิน นาย ภัสวัชร ใบแย้ม
60 ปัตตานี ยะรัง อบต. ยะรัง นาย แวอุเซ็ง มะลี
61 ปัตตานี สายบุรี อบต. ตะบิง้ นาย อับดลุการเดร์ เจ๊ะอุมา
62 ปัตตานี หนองจิก อบต. คอลอตนัหยง นาย วิทยา หนูมาก
63 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต. ตลิ่งชนั นาย อมรัตน์ จิตตพิ์ทักษ์
64 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต. บ้านเกาะ นาย สมยศ จาดแก้ว
65 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ. พระนครศรีอยุธยา นาย อิสราฎร หิรัญพลกุล
66 พะเยา จุน ทต. ทุง่รวงทอง นาย ภาณุพงศ์ จันทร์นวล
67 พะเยา แมใ่จ ทต. ปุาแฝก นาย กิตตกิรณ์ มาฟู
68 พัทลุง เขาชยัสน ทต. โคกมว่ง นาย สุชพี ชว่ยเทศ
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69 พิจิตร ตะพานหิน ทต. หนองพยอม นาย คํารณ น้อยพันธ์
70 พิจิตร บางมลูนาก ทต. หอไกร นาย ทนงศักดิ์ ตนิะคัด
71 พิจิตร โพทะเล อบต. วัดขวาง นาย ศุภกิจ ครุธทิน
72 พิษณุโลก บางกระทุม่ อบต. โคกสลุด นาย สิทธิชยั พิพัฒน์ชยัปกรณ์
73 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก อบต. งิ้วงาม น.ส. ชลากร แก้วไผ่ซอ
74 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก ทต. บ้านคลอง นาย อุเทน ทองธานี
75 เพชรบูรณ์ วิเชยีรบุรี อบต. นํ้าร้อน นาย จรัล พุชพงษ์
76 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. บ่อไทย นาย ชยันิกร พลยศ
77 ภูเก็ต ถลาง ทต. เทพกระษัตรี นาย สําราญ แสงแก้ว
78 มหาสารคาม กันทรวิชยั อบต. คันธารราษฎร์ นาย นายประกอบ โยธาฤทธิ์
79 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. หนองเหล็ก นาย ปราโมทย์ คํ้าชู
80 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต. แวงดง นาย เทวิณย์ มะลิรัมย์
81 มกุดาหาร ดงหลวง อบต. ชะโนดน้อย นาย ชยันิมติร กลางประพันธ์
82 แมฮ่่องสอน ขนุยวม อบต. แมอู่คอ นาย ทรงกลด อุ่นนุช
83 แมฮ่่องสอน ปาย อบต. ทุง่ยาว นาย นพดล จันทร์เป็ง
84 แมฮ่่องสอน สบเมย อบต. แมค่ะตวน นาย สายชล เปพาทย์
85 ยโสธร ค้อวัง อบต. กุดนํ้าใส นาย ศิริชยั พรมราช
86 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว อบต. ลุมพุก นาย สถิต วงษาซ้าย
87 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต. ค้อเหนือ นาย นพดล พลโคกก่อง
88 ยโสธร เลิงนกทา อบต. สร้างมิ่ง นาย ธนกฤต ไชยศรีษะ
89 ยะลา กรงปินัง อบต. กรงปินัง นาย ฮาเซม ละสูสามา
90 ยะลา ยะหา ทต. ยะหา ว่าที่ร.ต. ยศพร เหล่าณัฐวุฒิกุล
91 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต. บ้านนิเวศน์ นาย เลิศมงคลชยั ศรีโอษฐ์
92 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต. โพนสูง นาย เสถียร ประเทีย่ง
93 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. โพนทอง นาย พงษ์ศิริ พรรณสุข
94 ร้อยเอ็ด เมอืงร้อยเอ็ด ทต. ปอภาร นาย เชาวัฒน์ จอมไพรศรี
95 ร้อยเอ็ด เมอืงร้อยเอ็ด อบต. รอบเมอืง นาย จตพุร ผดงุกิจ
96 ร้อยเอ็ด เมอืงร้อยเอ็ด อบต. รอบเมอืง นาย ประเวศ แสนศรี
97 ร้อยเอ็ด ศรีสมเดจ็ อบต. หนองแวงควง ส.ท. ธวัชชยั อุตรมาตย์
98 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต. หนองบัว นาย ธนวัฒน์ บุญชาโด
99 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต. อาจสามารถ นาย สุวิชยั เทียมมว่ง
100 ระนอง กระบุรี อบต. นํ้าจืดน้อย นาย สุวิทย์ สอดส่อง
101 ระยอง เขาชะเมา อบต. เขาชะเมา นาย รามพงษ์ โกมนิทร์
102 ระยอง บ้านฉาง ทต. บ้านฉาง นาย มนตรี สาทอง
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103 ราชบุรี จอมบึง ทต. ดา่นทับตะโก นาย ไพศาล ซังยืนยง
104 ราชบุรี บางแพ อบต. ดอนคา นาย เทียมเดช ชุ่มนาค
105 ราชบุรี เมอืงราชบุรี อบต. บ้านไร่ นาย ณรงค์ชยั เชยีงอารีย์
106 ลําปาง เถิน ทต. เวียงมอก นาย สมปอง ศรีศิลป์
107 ศรีสะเกษ ขนุหาญ อบต. พราน นาย วิทวัส ทะนนท์
108 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ อบจ. ศรีสะเกษ นาย เฉลิม เจริญวรรณ์
109 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต. เมอืงคง นาย พิศุธเศรษฐ์ พานจํานงค์
110 สกลนคร คําตากล้า ทต. แพด นาย วิรัตน์ แดนนารัตน์
111 สกลนคร วานรนิวาส ทต. นาซอ นาย อาคม ธุระนนท์
112 สงขลา จะนะ ทต. บ้านนา นาย อมร วัยภักดิ์
113 สงขลา เมอืงสงขลา ทน. สงขลา นาย พิษณุ เจริญเนตรกุล
114 สงขลา สิงหนคร ทม. มว่งงาม น.ส. นิรมล โพชกําเหนิด
115 สงขลา สิงหนคร ทม. สิงหนคร นาย กมล สีนวน
116 สตลู เมอืงสตลู อบต. บ้านควน นาย อรุณ ครุฑจ้อน
117 สตลู ละงู อบต. กําแพง นาย สายัณ ชว่ยสงค์
118 สมทุรปราการ บางพลี อบต. บางแก้ว นาย ปิยะดษิฐ์ ชนิวัฒน์
119 สมทุรปราการ บางพลี อบต. บางแก้ว นาย รุ่งโรจน์ เพชรรักษ์
120 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดยี์ ทต. พระสมทุรเจดยี์ นาย ทรงพร เย็นยิ่ง
121 สมทุรสงคราม อัมพวา อบต. ท่าคา นาย วิชาญ ตนัวิไลศิริ
122 สมทุรสาคร กระทุม่แบน ทน. อ้อมน้อย นาย ถนอมศักดิ์ เปีย่มสะอาด
123 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต. บ้านเกาะ น.ส. ณัชชา น้อยวิไล
124 สระแก้ว วัฒนานคร อบต. ผักขะ นาย อาณุภาพ ปรีชา
125 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. บ้านดา่น นาย วิวัฒน์ ศรีสมหมาย
126 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. ฟากห้วย น.ส. เนตรนภา น่ิมพยา
127 สระบุรี แก่งคอย อบต. ท่าคล้อ นาย รุ่งพร ผุยเจริญ
128 สระบุรี หนองแค อบต. หนองจิก นาย ปรีชาชาญ มหาธนไพศาล
129 สระบุรี หนองแค อบต. ห้วยขมิ้น นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรสาร
130 สระบุรี หนองแค ทต. หินกอง นาย เทิดศักดิ์ อบสุวรรณ
131 สระบุรี หนองแซง ทต. หนองแซง น.ส. อมรรัตน์ บุตรเจริญ
132 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. ไกรกลาง นาย รัตนะ เลิกจิ๋ว
133 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย อบจ. สุโขทัย นาย อภิชาติ ศิริธนะ
134 สุพรรณบุรี ดา่นชา้ง อบต. องค์พระ นาย เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล
135 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช อบต. ปุาสะแก นาย สมพงษ์ ธัญญเจริญ
136 สุพรรณบุรี บางปลามา้ อบต. วัดโบสถ์ นาย อนุวัฒน์ โสภา



ลําดับ จังหวัด อําเภอ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่70

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สังกัด ชื่อ - สกุล

ระหว่างวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที ่17 มนีาคม 2560

137 สุพรรณบุรี เมอืงสุพรรณบุรี อบต. ดอนโพธิ์ทอง นาย นิวัตน์ กลั่นใจ
138 สุพรรณบุรี เมอืงสุพรรณบุรี อบต. รั้วใหญ่ นาย วิรัช ดาวเรือง
139 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต. วังหว้า นาย ยุทธนา ศรีดอกไม้
140 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ อบต. ศรีประจันต์ นาย กมล พลเสน
141 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม อบต. นํ้าหัก จ.ส.อ. พุธพล ราชคม
142 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก อบต. ไชยคราม นาย เดชน์เดโช เปียแดง
143 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร อบต. ทุง่เตา น.ส. รัตน์ตยิา ชเูรือง
144 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ นาย สายชล พิทักษ์
145 สุรินทร์ บัวเชด อบต. ตาวัง นาย ชาญณรงค์ ศรีหวาด
146 สุรินทร์ ลําดวน อบต. โชกเหนือ นาย บุญสืบ ระวังชื่อ
147 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต. ตรมไพร นาย ไมตรี มว่งศรี
148 หนองคาย ท่าบ่อ อบต. นาขา่ นาย จรูญ ถันชนนาง
149 หนองคาย เมอืงหนองคาย อบต. พระธาตบุังพวน นาย พิธาน ปะเมธา
150 หนองคาย เมอืงหนองคาย อบต. สีกาย นาย ศราวุธ ไชยพันธ์
151 หนองคาย เมอืงหนองคาย ทต. หนองสองห้อง นาย ภาณุสิทธิ์ อุ่นวัง
152 หนองบัวลําภู นากลาง อบต. ดา่นชา้ง นาย เชดิชยั เสนายอด
153 อ่างทอง เมอืงอ่างทอง อบต. บ้านอิฐ น.ส. พิมพ์กัลยา เกตศุรีบุรินท์
154 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต. จิกดู่ นาย ธีรศักดิ์ ยืนยง
155 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. กงพานพันดอน นาย พิชยั หนูกลาง
156 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. แชแล นาย ธนชยั ธนสีลังกูร
157 อุดรธานี ทุง่ฝน ทต. ทุง่ฝน นาย สุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง
158 อุดรธานี เมอืงอุดรธานี ทต. หนองบัว นาย สัญญา มลูคม
159 อุตรดติถ์ พิชยั อบต. ในเมอืง นาย ภาณุกฤษณ ปลื้มบําเรอร์
160 อุทัยธานี เมอืงอุทัยธานี อบต. สะแกกรัง ว่าที่ร.ต. พุฒิพงศ์ ประกอบธัญญะศิริ
161 อุทัยธานี หนองฉาง ทต. เขาบางแกรก นาย สาธิต ผุดผ่อง
162 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. กุดยาลวน นาย ทินกร ไทยเหนือ
163 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. ไหล่ทุง่ นาย พิสิฎฐ์ อุราสาย



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ชื่อหน่วยงาน  

อ าเภอ  
: 

จังหวัด  

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

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

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
: 

สาขา...................
 ......................
............................
............................
.............   

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

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

ลงชื่อ ผู้น าฝาก
ฝาก โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

         นักบริหารงานช่าง 
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......................................................................... ..............................................................................

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

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

.... 

0 7 0 3 0 5 

32,300.00 บาท 

         สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน 

       

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

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

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

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

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

..... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม              32,300.00 บาท ................................................................................................................... ..............
..................... 

              (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

**(ใส่รหัส บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก)** 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

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 รองเทาคัทชูสดีํา  
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
ชุดออกกําลังกาย   ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก 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   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

           (Ref.No.๒)  ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที ่www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรอื 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

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

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรับอนมุัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ  
- กรณเีขาพักกอนการอบรม จะมีคาใชจายคาหองพักเพิ่ม 600 บาท/ตอคน (ถาประสงคจะรับประทาน 

  อาหาร คาอาหารม้ือละ 100 บาท กรุณาแจง ณ จุดบริการ หากทานประสงคจะรับประทานเองนอก 

  สถาบันฯก็สามารถทําได ไมจําเปนตองจายคาอาหารกับบริษัทโปรโฮเต็ล แมเนจเมนท จํากัด) 

  ติดตอหองพัก 02-5162459  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่และมีเตารีดไวบริการแลว) 
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