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

1 นาง อิ่มใจ ทองเสง นักจัดการงานทั่วไป ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 4810102 1679

2 นาง ณภัทร ตะพัง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 6710907 188218

3 น.ส. รัตติกาล จําปาทอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 5710702 436983

4 นาง ชุติกาญจน กาญจนโสภา นักจัดการงานทั่วไป ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ 5461201 188443

5 นาง นิดานุช ภูผานิล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ 6460712 179506

6 นาง เบญจวรรณ เสนดี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทม. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 4460102 3800

7 น.ส. ปทุมวัน บุญผาลา นักจัดการงานทั่วไป ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ 5460801 187239

8 น.ส. ปริยาภรณ ศิริพานิช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทม. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 4460102 175092

9 นาง พัชริดา ศรีเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. นาคู นาคู กาฬสินธุ 5461601 179495

10 น.ส. พิกุล แสวงผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. โนนแหลมทอง สหัสขันธ กาฬสินธุ 6460907 419691

11 น.ส. ภัทรียา มณีวงค นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. หลุบ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 5460113 432742

12 นาง ศศิธร รูปไธสง นักจัดการงานทั่วไป ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ 5461201 4694

13 น.ส. ทิพวรรณ สุขบุรี นักจัดการงานทั่วไป อบต. วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 6620409 196674

14 นาง พิรานันท เขื่อนหมั่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร 5620301 5386

15 น.ส. มณฑิรา ปนตา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 2620101 437074

16 น.ส. วิยะดา ธนะวงศ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. โคงไผ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 6620405 188529

17 นาง กาญจนา เมืองคํา นักจัดการงานทั่วไป อบต. กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน 6401703 5574

18 นาง ทิวารัตน มนตรี นักจัดการงานทั่วไป อบต. โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน 6401707 6777

19 น.ส. สุกัญญา ตะโน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน 6401706 6101

20 น.ส. ทัศวรรณ คุมปรางค นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 2180101 437032

21 นาง อภิญญาณ ไพเชฐศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 2180101 432685

22 น.ส. ดวงจิตร นอยเอ้ียง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 6361006 437697

23 นาง จตุรงค สวนเรือง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 6571502 13298

24 น.ส. พยอม ปญญาทิพย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. ปากอดํา แมลาว เชียงราย 6571607 55400

25 น.ส. พรพิภา ใจหนิม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ดอนแกว สารภี เชียงใหม 5501907 436485

26 นาง อรัญญา ปนตาเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. แมแวน พราว เชียงใหม 6501109 417140

27 นาย เทวดศักดิ์ ปนทรัพย นักจัดการงานทั่วไป อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 438039

28 น.ส. พินทิพย ไขประภาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 437065

29 น.ส. พนิดา บุญศรี นักจัดการงานทั่วไป อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101 436352

30 จ.อ. ชัยณรงค เทียบแสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา 6302302 420516

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รหัสหลักสูตร 449006 รุน 6 ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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31 นาย ปรัชญา นารินทร นักจัดการงานทั่วไป อบต. ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา 6301304 404126

32 นาย พิศาล พวงกระโทก นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 6300706 437044

33 นาย ภัคกร ชิณรัตน นักจัดการงานทั่วไป อบต. หนองไมไผ หนองบุญมาก นครราชสีมา 6302209 435277

34 น.ส. จันทรนภา ลักษณะแมน นักจัดการงานทั่วไป ทต. หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 5802203 190718

35 น.ส. จิรนันท พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 6800802 437511

36 นาย ธนากร ธราพรสกุลวงศ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 5800202 343546

37 นาย ธนากร แสงโชติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801217 54764

38 น.ส. วิชชุดา รอดศรี นักจัดการงานทั่วไป อบต. เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 6800603 190493

39 น.ส. มณีกานต พัดโบก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 4120201 190991

40 น.ส. มัจฉรี สํานักนิตย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบุรี 6120504 405529

41 น.ส. วริดา สาระสี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี 5120304 436463

42 นาง ดาวประกาย คฤหานนท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน 2550101 437229

43 น.ส. ธัญญลักษณ รัตนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. งอบ ทุงชาง นาน 5550802 376238

44 นาง ปภิญญา ปติรัตน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทม. นาน เมืองนาน นาน 4550102 19070

45 นาง จิรัชญา แกวเนตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. หินลาด บานกรวด บุรีรัมย 6310811 417133

46 นาง ปริม สิบทัศน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย 6311004 399300

47 นาง รมยธีรา เปกกระสัง นักจัดการงานทั่วไป อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย 6310412 20944

48 นาย สงคราม แสนรัมย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. หินลาด บานกรวด บุรีรัมย 6310811 191166

49 นาง สิริลักษณ สระแกว นักจัดการงานทั่วไป อบต. หนองโสน นางรอง บุรีรัมย 6310415 187762

50 น.ส. แสงเดือน แพทยประสาท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย 5312001 435825

51 น.ส. ปริศนา มากรุน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204 437248

52 นาย รณชัย หวางปญญา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี 6130606 411493

53 น.ส. ศิวพลอย แสงทน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี 6130705 437285

54 นาง พิมพาพร แสงสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี 6940109 22234

55 นาง เบญจมาศ จํารัส นักจัดการงานทั่วไป ทต. เวียงลอ จุน พะเยา 5560204 423892

56 น.ส. มณฑิกา ณ นคร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา 2820101 164176

57 นาง สาวิตรี วัชรินทร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650121 188969

58 นาง ผองพรรณ อุนกาศ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. ปงปาหวาย เดนชัย แพร 5540503 187919

59 นาย จักรพันธ คงคลาย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต 4830201 184048

60 นาย สิทธิศักดิ์ รักพวก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2830101 437595
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61 นาย นพดล ไชยสุระ นักจัดการงานทั่วไป อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2490101 428478

62 น.ส. จินตนา กันพินิจกิจ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน 5580402 186801

63 น.ส. กัญจนรัตน พิญญศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 437289

64 น.ส. กัญญาวีณ แกวดี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. เชียงเพ็ง ปาติ้ว ยโสธร 6350502 35170

65 นาง ประภัย กุหลาบขาว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 6350608 9667

66 จ.อ. วิธวัฒน คนขยัน นักจัดการงานทั่วไป อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 2350101 437288

67 นาง เบ็ญจมาศ ภาคมฤค นักจัดการงานทั่วไป ทต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 5451601 31135

68 น.ส. เมชิญา ศิรินาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. ราชธานี ธวัชบุรี รอยเอ็ด 6450512 187559

69 น.ส. รวิสรา ปองกัน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. ปายุบใน วังจันทร ระยอง 6210404 410271

70 น.ส. วิภาศิริ ไชยวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ทต. หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง 5521201 438048

71 นาง ศิริวรรณ แสนทิพย นักจัดการงานทั่วไป อบต. แมลัน หางฉัตร ลําปาง 6521207 438047

72 นาง นภวรรณ วังแวว นักจัดการงานทั่วไป ทต. ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน 5510117 183944

73 นาง สิริลักษณ ใจพิมสวาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน 5510701 193740

74 นาง จารุณี มงคลชัย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. รองจิก ภูเรือ เลย 5420704 34011

75 น.ส. ธัญธณัฐ สวางวิรัฐเจริญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. น้ําสวย เมืองเลย เลย 6420109 183800

76 นาย พศิน พาณิชย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. ชมเจริญ ปากชม เลย 6420404 424227

77 นาง อิศราวรรณ โพละกุ นักจัดการงานทั่วไป ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย 5421202 426854

78 นาย ณฐพัชร กองสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไป อบต. ผักแพว กันทรารมย ศรีสะเกษ 6330305 34374

79 น.ส. ณัฏฐเขมญดา ณัชสุพัฒนภาคิน นักจัดการงานทั่วไป อบต. หนองหวา เบญจลักษ ศรีสะเกษ 6331905 383792

80 น.ส. ทรัพยนรี เชื้อลีมาศ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. หนองฮาง เบญจลักษ ศรีสะเกษ 6331903 437451

81 นาย นิรัช สิงหแจม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. จะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ 6330509 432343

82 นาง รัชนีกร รัตนติสรอย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อบต. โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331301 383702

83 น.ส. วริศรา ระภาเพศ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ 4330401 436099

84 นาย ศักดิ์ศรี ชวยสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330905 437460

85 นาง สุชัญญารัตน เกิดกลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. สระเยาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331407 186447

86 นาย สุริยา แกวแสน นักจัดการงานทั่วไป อบต. ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331015 35165

87 นาย อุกฤษฏ ชํานิกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331005 434222

88 น.ส. เจนจิรา จันทะดา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. ปทุมวาป สองดาว สกลนคร 5471304 40565

89 นาย เทวฤทธิ์ ราชพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร 5470105 194095

90 น.ส. รัษฎาภรณ อัคพิน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. แร พังโคน สกลนคร 5470505 44682



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

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รหัสหลักสูตร 449006 รุน 6 ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 น.ส. สุรียพร เรียนพิษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร 5470105 26825

92 นาง ยุพดี สุวรรณชาตรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ควนโดน ควนโดน สตูล 5910201 436693

93 นาง สุพรรณี หมาดทิ้ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. ควนโดน ควนโดน สตูล 5910201 436692

94 นาง กัญญาภัด แกวเกิด นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 5110501 194451

95 น.ส. ลัดดาวัลย จันทรเต็ม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 6110112 194403

96 น.ส. พิมพชนก เข็มพันธุ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 3740201 187198

97 น.ส. ณิชญาลักษณ ทรัพยอุดม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 5270301 416770

98 นาง เนตรนภา ขาวเกิด นักจัดการงานทั่วไป ทต. หนองบัว บานหมอ สระบุรี 5190609 40927

99 นาง อริญรดา ศรีนพคุณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี 5190701 437247

100 น.ส. ชนัตพร ฉัตรตระกูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย 5640302 432995

101 น.ส. ลําเพย ทรัพยทิม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย 5640302 166085

102 นาย ศุภวิชญ มีเจริญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 6640804 41313

103 น.ส. ปญชานรักษ ศรีวิเชียร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ทาเสด็จ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720103 194937

104 น.ส. อมลวรรณ สุวรรณศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 2840101 197607

105 นาง นิรามัย จันทรทํามา นักจัดการงานทั่วไป ทต. วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 5430110 386520

106 นาย ประกิจ วงษสวาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย 6430511 44288

107 จาอากาศโท อํานาจ ขุมพลอย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง 2150101 423571

108 นาง กัญญณัช ปองสิงห นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6340108 409550

109 น.ส. เดนนภา ตรงเที่ยง นักจัดการงานทั่วไป อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 183674

110 นาย ธนพงษ พินธุกรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 6340209 49035

111 น.ส. นงครักษ นีระมนต นักจัดการงานทั่วไป ทต. นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 5342901 372162

112 น.ส. พชรมน วงสอน นักจัดการงานทั่วไป อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 158905

113 นาง ศิริกาญ มอบมิตร นักจัดการงานทั่วไป อบต. หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี 6341517 404558



 

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 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป 

6 
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33,200.00 บาท 

สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน 
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เลขบัตรประจําตัวประชาชนRef. No.3 : 

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

จํานวนเงินคาเขารวม 33,200.00 บาท........................................................................................................................................

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

(สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

             

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนภายในวันจันทรที่ 18 ธันวาคม 2560 



 

 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป รุนท่ี ๖ 
๑. รายงานตัวในวันอาทิตยที่ 7 มกราคม ๒๕๖1 ตั้งแตเวลา 14.00 น – 16.00 น. และ

ปฐมนิเทศ เวลา 16.00 – 18.00 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) พรอมหนังสือ
สงตัวจากตนสังกัด 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 : ๑. ไมอนุญาตใหนําบุคคลภายนอก(ที่ไมเกี่ยวของกับการอบรม)เขาหองพักโดยเด็ดขาด 

                ๒. ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีด 

                  ไวบริการแลว)  

                ๓. ขอใหเดินทางมาถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตามที่กําหนด 





โรงกษาปณ์


