
ลําดับ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาง รัตนียา ภูกันดาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุ 6460805

2 นาย เลอสันติ์ นามบุดดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน 3400102

3 นาย สุรพล ปอมเดช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ อบต. มาบไพ ขลุง จันทบุรี 6220208

4 นาย ธราธร ชํานาญยอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. คลองขุด ทาใหม จันทบุรี 6220311

5 น.ส. จิราพร อินตะกอน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. เมืองใหม ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 6240703

6 นาง เสาวรส อินทรสาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผน พิเศษเมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 3200408

7 น.ส. ภิณญาฎา เกตุโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย 5570301

8 นาย สายันต วันดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย 6571803

9 น.ส. จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 6570117

10 นาย สะอาด ยานะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. บานจันทร กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม 6502502

11 น.ส. พัชรินทร ตันประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บานเปา แมแตง เชียงใหม 6500608

12 นาย เลิศพล คํามูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. ปาแป แมแตง เชียงใหม 6500609

13 น.ส. อรณิชชา มงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. ทาขาม ฮอด เชียงใหม 5501601

14 น.ส. วาณิชญา ชัยนาเคน นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง 6920503

15 นาง ฐิติมา อิ่มรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. ประณีต เขาสมิง ตราด 6230307

16 นาย วิโรจน แวววับ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 6230112

17 นาย ณฐวัฒน สีสะแล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก 2630101

18 นาย อนุวัฒน ตอยปาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 6260106

19 นาย รัฐกร นันชนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. โคกสวาง ปลาปาก นครพนม 6480205

20 นาง จารุดา โสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101

21 น.ส. ธัญกมล ศุภนันทกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101

22 นาย ฐิติพงษ วรรณพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 6301709

23 นาย ภัคกร ชิณรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. สุขเกษม ปกธงชัย นครราชสีมา 6301418

24 นาย สุริยงค ยืนยง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300114

25 นาย ยุทธชัย โพธิ์มะฮาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 5302904

26 นาย ภัทรพล พิมเสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. หนองบัววง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 5302902

27 น.ส. ณัฐนันท ยังทะเล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หนองตะไก หนองบุญมาก นครราชสีมา 6302206

28 นาย ภานุพันธ จัติกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 5800401

รายช่ือผูเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 68  (รหัสหลักสูตร 418068)

อบรมระหวางวันที่ 29 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน  2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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29 นาง อุไรวรรณ นันตะรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 6802201

30 นาง ฐาปนี จํานงลักษณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช 4800901

31 น.ส. อรภชา อนุสรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช 4800901

32 นาย เอกลักษณ จํานงคศาสตร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค 6600309

33 นาย แทนไท บุญเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค 5601101

34 น.ส. วิไลวรรณ สุทธเขต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน 6550904

35 น.ส. ธนันนภัทร พังจันทรตา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. พงษ สันติสุข นาน 6551103

36 นาย ธรรมรัตน ผลจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. บุงคลา บุงคลา บึงกาฬ 6380802

37 นาย โกศล จันทรสมคอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380113

38 จ.ส.ต. กิตติกร กองโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 6380702

39 จ.อ. สมจิตร จันทรธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 5380701

40 นาย พีระวัฒน สมัครประโคน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. โนนเจริญ บานกรวด บุรีรัมย 5310806

41 นาย วิชาญ สายชุมดี เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย 6310709

42 นาง จารุณี ผลพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5130111

43 นาง ฐิวรรณดี วงศาวณิชยกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 6770704

44 น.ส. มาลินี ปรีวาสนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140108

45 น.ส. มนัสนันท พรหมมินทร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. คลองคะเชนทร เมืองพิจิตร พิจิตร 6660108

46 น.ส. วราภรณ ตะเท่ียง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร 6660906

47 นาง ภัทลีญา เจาะจง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร 5660701

48 นาง รุงทิวา ดีประสิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. บึงระมาณ บางระกํา พิษณุโลก 5650404

49 น.ส. นกแกว เรืองวิชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650613

50 นาง จินตนา ขาวเผือก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต 6830203

51 น.ส. จันทรรัตน หนูผึ้ง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 6830304

52 น.ส. วรัญญา เพ็งรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต 6830306

53 วาท่ี ร.ต. จักนรินทร หวามา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2830101

54 นาย ฐานวัฒน สุทธิโรจนรัชกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2830101

55 นาย ธวัชชัย ฤทธิ์พรัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2830101

56 นาง เพ็ญวิภา สารบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 5440403
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57 นาง จริญญา พลศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440404

58 น.ส. พิชชาภรณ แกวไพฑูรย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม 5440201

59 น.ส. ขนิษฐา อาจหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 6490113

60 น.ส. นุชรา สุพร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 5490110

61 จ.อ. พลกฤต วาสนานุกูลกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน 6580407

62 น.ส. ณัฐวีน ศรีภิรมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 6350206

63 นาง นันทชกร ทิพยพิมานพร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. ชัยวารี โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 5450801

64 น.ส. วิราวัลย ไชยพิมพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด 5451203

65 น.ส. กนิษฐา ยกทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง 2850101

66 น.ส. จารุภา รัตนเทพี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง 2850101

67 นาง นวรัตน มหามิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง 2850101

68 นาง อรวรรณ บุตราช นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 5210803

69 น.ส. วลีกาญจน แกมแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี 6700719

70 น.ส. พัชรี พันธุมิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. หนองกระเบียน บานหมี่ ลพบุรี 6160617

71 น.ส. ณัชปภา ยาวิละ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. ปาไผ ลี้ ลําพูน 5510407

72 นาง เรียมฤดี ภูคงคา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หวยพิชัย ปากชม เลย 6420407

73 นาง วรัชยา มีชัยมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ผานกเคา ภูกระดึง เลย 6421004

74 นาง พิศวาส คํามะตักศิลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 6421003

75 วาที่ร.ต. พิษณุพงษ โกศลศิรศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หนองบัว กันทรารมย ศรีสะเกษ 6330315

76 น.ส. เจษญาณี ใยเมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. ผือใหญ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 5332102

77 นาง เนาวรัตน พละศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 5331401

78 น.ส. แกวสวาง หลาอามาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 5470407

79 น.ส. กิตติยาพร บุลาลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101

80 นาง อริสรา ฟองออน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร 6471210

81 นาง วิมลรัตน พลเศษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร 5471203

82 นาง พรธิดา นิเทียน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร 5471106

83 นาง ภัทราวดี ขําออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา 2900101

84 น.ส. รชนีกร สุกดิษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110107



ลําดับ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายช่ือผูเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 68  (รหัสหลักสูตร 418068)

อบรมระหวางวันที่ 29 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน  2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ

85 น.ส. สุธิดา สงกา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 3740201

86 นาย พิสิษฐ สืบสาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 6191304

87 น.ส. สุกัญญา เรือนปญจะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี 6190404

88 นาย กรธีร คุณลาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 6190406

89 น.ส. กัญญลักษณ บุณยพัชรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101

90 นาย ถนัด พรมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 6720807

91 นาย สุเมธี แกวทับทิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. พนม พนม สุราษฎรธานี 5841001

92 น.ส. จุฑารี คงวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 6841605

93 ส.อ. ประดิษฐ สายตรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู 6390305

94 นาย ศิริพงษ กุลออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 6390508

95 นาง น้ําทิพย แกวพล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. บานโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 5390501

96 น.ส. อัจฉรา กะทา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 5370402

97 นาง ธิดารัตน พัฒนโพธิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 6370505

98 นาย ธนกฤต หาญอาวุธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. หนองแวงแกมหอม ไชยวาน อุดรธานี 5410803

99 น.ส. ทิตชญา นามพลแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บานผือ บานผือ อุดรธานี 6411702

100 น.ส. กิตติยา บุญมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410125

101 นาง ชุติกาญจน บุรมย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 5410901

102 นาย ปญญา ขาวขํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 6410607

103 นาย กิ่งเพชร ชุมเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี 6610305

104 นาง ทิพเนตร พวงจินดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี 5341509

105 นาย ธวิสุทธิ์ นันทบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. เหลางาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 6342107



 

พื้นที่วางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชาํระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร รุนที่ 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ตําแหนงผูเขารบัการ

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 

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

: 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 

: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ฝกอบรม : 

สาขา 

วันท่ี 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงนิคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงนิคาเขารวมอบรม 

ลงชื่อ ผูนํา

โทรศพัท ผูนํา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
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35,000.00 บาท 

สามหมื่นหาพันบาทถวน 
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Ref. No.3 : ..(กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน 13 

หลัก).......................................................................................................................... 

จํานวนเงินคาเขารวม 35,000.00 บาท........................................................................................................................................

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

(สามหมื่นหาพันบาทถวน) 

 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 

- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน 



 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ ๖8 

๑. รายงานตัววันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 ตั้งแตเวลา 14.00 น – 16.00 น. และปฐมนิเทศ
เวลา 16.00 – 18.00 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) พรอมหนังสือสงตัวจาก
ตนสังกัด และสําเนาการชําระเงิน 

๒. การแตงกาย 
1) วันรายงานตัวและวันอบรม (ชุดนักศึกษา) 

                 -  ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
                 -  หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 

2) วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว  
            3)  ชุดออกกําลังกาย   
                 -  เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
              -  กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา อยางนอย ๒ ตัว 

-  รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว       
3. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

4. ของใชท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมท่ีแนบ  

         (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 : ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่  

              พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) ติดตอหองพักไดที่ โทร. 02-516-2459 

 



โรงกษาปณ์
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