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

1 นาย สาธิต ทองดี ปลัดเทศบาลนคร อบต. เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 6810103 436861

2 นาง ชัญญาภัค ศรีโยธี รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุ 5460603 437233

3 นาย ยุทธนา ไชยปญญา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ 6460710 4085

4 นาย สุปทม ทองรัตน รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ 4460502 360574

5 นาย ทัย สมโภชน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร 6620506 434813

6 นาย มานิตย ชื่นจิตร รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 4400501 74403

7 นาง วรางคสิริ ศศิวรินทรกุล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน 6401708 7071

8 นาง ศุภวัลย คําศรีมวง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน 6400709 204369

9 น.ส. ศุภากาญจน สุนมา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน 6401205 373425

10 นาง สุภาพร อิสระกูล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โจดหนองแก พล ขอนแกน 6401206 5812

11 นาย ชูฉัตร สิทธิวงศ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 6220905 161112

12 นาย ภูดิท กอบพึ่งตน ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บอ ขลุง จันทบุรี 5220203 423085

13 นาง พิมพาวรรณ นิลนอย รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 6200618 21779

14 น.ส. เพ็ญนภา ยุทธไชโย รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกาะมะนาว บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 6360704 9354

15 นาย สังวร นวลสุวรรณ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร 5860802 56042

16 นาย สุรชัย สินพุก รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร 6860602 10325

17 นาย อธิพงษ นาครอด รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทามะพลา หลังสวน ชุมพร 6860403 10158

18 ร.ท. คําพูน ไชนามล รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. เวียงเทิง เทิง เชียงราย 5570404 393023

19 น.ส. ปารมี สายพัฒน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย 6571501 11371

20 นาย พิรัฐ กันคํา รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 5570107 392843

21 นาง วิมลรัตน วันรอง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย 6570308 70575

22 นาง ศุภาพิชฐ กุลทรสุริวงค รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หวยไคร แมสาย เชียงราย 5570902 159996

23 นาย จรัญ วรรณศิริ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมแวน พราว เชียงใหม 6501109 436812

24 นาย พิสันห อยูสุวรรณ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม 5501404 79713

25 นาย วรพงศ มันทเล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 6500514 10833

26 นาย กิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บาหวี หาดสําราญ ตรัง 6921001 37884

27 นาง ภัทชฎา คําแยง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก 6630605 406687

28 นาย วรวิทย บุพศิริ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทต. ทุงหลวง แมระมาด ตาก 5630401 13350

29 นาย วรา เสมาทอง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังประจบ เมืองตาก ตาก 6630111 13367

30 น.ส. นุชนาถ มรุธาวานิช รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 4730116 438201

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่น รหัสหลักสูตร 303090 รุน 90 ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ - 16 มีนาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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31 นาย อัฐชัย ชนาเนตร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม 6730111 407715

32 น.ส. กชพรรณ ยนจอหอ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300116 15531

33 นาย จิระวุฒิ์ สิริกุลธวัช รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา 4301402 197835

34 น.ส. โชฒณา พงษสุวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา 6302205 136139

35 นาย ณัฐพงษ สุรียรัชศิรดา รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หินดาด หวยแถลง นครราชสีมา 5301602 76720

36 น.ส. บุญเรือน ตวนชะเอม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 6301811 401513

37 น.ส. ปวีณริศา คงกระพันธ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา 6301505 21567

38 นาง กชพร แกวขวัญ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800116 157320

39 น.ส. สกาวเดือน ไกรสิทธิ์ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช 6802004 161947

40 น.ส. ชฎาพรณ ศักดิ์สกุลชาญ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค 6600509 47927

41 นาย มูฮําหมัด สมะแอ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 6960505 18650

42 นาย อนุศักดิ์ พัฒนอุดมศาสตร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 6960703 18731

43 นาย อาหะหมัดดือรอป อาบูซาแล รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 5960502 165076

44 นาย เกต ขันธทะยศ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงศรีทอง เวียงสา นาน 6550706 436542

45 นาย สุเทพ สุระการ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 5380201 57595

46 นาง ศิริรัตน แทนพลกรัง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย 6311010 20286

47 นาย เสกสรรค ตางประโคน รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย 5311701 429588

48 นาย กฤตภาส จงเจริญ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 6770203 21585

49 นาง นูมาเยาะ แวหะมะ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บาโลย ยะหริ่ง ปตตานี 6940905 191662

50 นาย แวอับดุลรอแม มะยีแต ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เมาะมาวี ยะรัง ปตตานี 6941004 165270

51 น.ส. จารุภัทร ผลคํา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 6140408 22794

52 นาง ดรรชนี สระบัว รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140611 22598

53 นาย ธนกฤต พิโรจนรัมย รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141407 71896

54 นาย มนตชัย สุดใจ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 5140701 423447

55 น.ส. ลภัสรดา ในจิตร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา 6140806 22614

56 นาย สมโชค มงคลยุธ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา 6141304 22751

57 นาย นรงค คงนุม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง 6931003 23779

58 นาง นิศานาถ แกวนุย รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 5930510 171460

59 นาง รุจิรา กลับแปน รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองพอ ควนขนุน พัทลุง 5930508 166473

60 นาย นที กุลธรรม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 6660203 165396
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61 นาย ชัยวัฒน ฉิมวิหค ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 6650608 24896

62 นาย ถามพัฒน นุชทาโพ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 5650301 391144

63 นาย เอนก สบายสุข รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เวียงทอง สูงเมน แพร 6540409 437210

64 นาย ประวีร รัตนะ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต 6830203 26303

65 นาย คุณาวุฒิ ไชยคําภา รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 4440102 436192

66 น.ส. บุญเริ่ม โสมาบุตร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 6441007 27256

67 น.ส. เบญจมาภรณ ชามะรัตน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440308 27780

68 นาง ภัทราวดี สังฆมณี รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองทุม วาปปทุม มหาสารคาม 6440902 27602

69 นาย สัมพันธ ศรีกะกูล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 6440608 27239

70 นาย ปราณยุต ละครวงษ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร 6350404 29044

71 วาที่ร.ต. นาซือรี กามา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 6950508 427420

72 นาย นิมาร เบญนิมะ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 6950111 29165

73 นาง วิภาวี ดารอฮิง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยะรม เบตง ยะลา 6950204 29302

74 นาง อรอุมา สวนจันทร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 6950202 165628

75 นาย กฤติเดช พลรักษา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด 6451802 29763

76 นาย สมภาร ทองใบ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. คําพอุง โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 5450803 30545

77 นาง เบญญาภา มุงตอกิจ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง 6210312 154833

78 น.ส. ปานทิพย แตงเย็น รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เพนียด โคกสําโรง ลพบุรี 6160307 164167

79 นาย นายนิสิต สงศรี ปลัดเทศบาลตําบล ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง 5520702 438160

80 น.ส. ผาณิตา แสนแกว รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองผือ ทาลี่ เลย 6420805 34110

81 นาย จิรทีปต ศรีสวัสดิ์ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แข อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331009 35096

82 นาย ชูชาติ ซาเสน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนสําราญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ 6330416 160440

83 นาง ณฺชานันท จารุรัศมีวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดู ปรางคกู ศรีสะเกษ 6330707 35295

84 นาย พนม พรมมี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตูม ปรางคกู ศรีสะเกษ 6330702 43415

85 นาง วิลาสินี ไพรสิน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330116 36253

86 น.ส. บุพปทม โยสะอาด รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร 6470806 36656

87 นาง รุงกานต ยืนนาน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร 6471602 36537

88 นาย วัชระ สาบานบัว รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. แร พังโคน สกลนคร 5470505 37187

89 นาย สงสุข เหมะธุลิน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทต. พังโคนศรีจําปา พังโคน สกลนคร 5470502 37076

90 น.ส. กอบกุล ราชแกว รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานโหนด สะบายอย สงขลา 6900608 161231



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

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่น รหัสหลักสูตร 303090 รุน 90 ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ - 16 มีนาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 นาย ไพโรจน เพ็ชรเกลี้ยง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ฉาง นาทวี สงขลา 6900406 37911

92 นาย ธํารง คงอาษา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกตรี เมืองสตูล สตูล 6910110 38846

93 นาย อลงกรณ เนียมละออง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 6910303 38872

94 น.ส. นงคลักษณ บุญณะอินทร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว 6270704 40396

95 นาง สมพิศ ศิริพัฒนาเจริญสุข รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 4190102 64182

96 นาง รัฐกานต นาคทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พักทัน บางระจัน สิงหบุรี 6170203 73381

97 น.ส. ฉวีวรรณ พงศทัต รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย 6640603 163521

98 นาย กนกพันธ ดุษฎี รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรธานี 5841101 73519

99 นาย ชาญชัย เมฆตรง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางไทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 6840109 42909

100 นาย ปารเมศ ศรีรัตนกุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี 6841106 43009

101 น.ส. กุลจิรา มั่นจิตร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชางป ศีขรภูมิ สุรินทร 6320909 43442

102 นาง เขมานันท วรทรัพย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร 6320517 43792

103 น.ส. จารุวดี การะเกต รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นารุง ศีขรภูมิ สุรินทร 6320912 43358

104 นาง นิยดา จวงโส รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 6390507 47241

105 นาย กิตติพันธ เศรษฐิพรพล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาหวา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 6370305 46052

106 นาง ชุติมา อัคราช รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410116 437473

107 นาย ระพีพัฒน แสงสวาง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 6410505 5790

108 นาย วีรวัฒน วจีประศรี รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 6410210 46556

109 นาง สายสุนีย จันทรสม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 6410209 46635

110 นาง ถิรนันท สุพรรณคํา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไผเขียว สวางอารมณ อุทัยธานี 6610304 423597

111 น.ส. อัจฉรา แหวนทองคํา ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ตลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี 5610201 139509

112 นาย จิรวัฒน เชื้อตานาม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เซเปด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341104 50070

113 นาย ปริทัศน พิมษร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 6340508 37098

114 น.ส. รุงฤดี การัตน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341108 48239

115 ส.ต.ท. วีรพงษ จําปามูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341913 49241



 

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 

นักบริหารงานทองถิ่น 

นักบริหารงานทองถิ่น 

  90 

 

 

 

 

  

0 9 0 3 0 3 

33,200.00 บาท 

สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน 
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เลขบัตรประจําตัวประชาชนRef. No.3 : 

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

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

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

(สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

             

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2561 



 

 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น รุนท่ี 90 
๑. รายงานตัวในวันอาทิตยที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๐ 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


