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

1 นาย กิตติศักดิ์ หนูเอียด นักพัฒนาชุมชน อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่ 6810603 10218

2 นาง เกษร เทอดพิทักษพงษ นักพัฒนาชุมชน ทต. ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 5710701 433612

3 น.ส. จุฑารัตน ทองขยัน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทต. หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี 5710604 188238

4 น.ส. พรรณพัชร แกนแกว นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี 6711008 402902

5 นาย พิภพ นักเพียร นักพัฒนาชุมชน อบต. เกาะสําโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710108 437439

6 นาย พิลักษณ จึงประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน ทต. แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 5710104 433370

7 นาย สายทูล อินทรกุล นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 5711201 76

8 น.ส. เกดแกว ตาสาโรจน นักพัฒนาชุมชน อบต. หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุ 6461307 435006

9 น.ส. ครองขวัญ คําจันดี นักพัฒนาชุมชน ทต. ภูสิงห สหัสขันธ กาฬสินธุ 5460902 405707

10 นาง ชัญญานุช ชัยสรรค นักพัฒนาชุมชน อบต. โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุ 6460810 4204

11 นาง ชาลิสา นาเมืองรักษ นักพัฒนาชุมชน ทต. นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุ 5461105 4104

12 น.ส. ดุษยา ขจรโมทย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. สําราญใต สามชัย กาฬสินธุ 6461503 4573

13 นาง สมคิด ปดตลาด นักพัฒนาชุมชน อบต. เวอ ยางตลาด กาฬสินธุ 6460716 4459

14 นาง กนกพร นาเมืองจันทร นักพัฒนาชุมชน ทต. พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน 5400112 417128

15 นาย ยุทธนาย มันตภาณีวัฒน นักพัฒนาชุมชน อบต. นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน 6401706 384682

16 น.ส. วิไลวัลย ระวาทชัย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน 6401705 408853

17 พ.จ.อ. อุดม สุเสนา นักพัฒนาชุมชน ทต. เปอยนอย เปอยนอย ขอนแกน 5401101 435230

18 น.ส. สิริภิญญ ธนะอัครพงษ นักพัฒนาชุมชน ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 4200401 432378

19 น.ส. สุจิตราภรณ เย็นวัฒนา นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200111 416070

20 น.ส. ธนกร เที่ยงพุม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180105 382418

21 น.ส. มณฑวรัชญ ปาป นักพัฒนาชุมชน ทต. ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180110 432805

22 น.ส. สายชล คิดงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบัว วัดสิงห ชัยนาท 6180307 382120

23 น.ส. สุกัญญา แกวฉาย นักพัฒนาชุมชน ทต. หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท 5180202 434850

24 น.ส. อโยธยา วาริชา นักพัฒนาชุมชน ทต. โพธิ์พิทักษ สรรพยา ชัยนาท 5180401 433134

25 นาย จิราเมธ รัตนะพฤกษ นักพัฒนาชุมชน อบต. เวียงหาว พาน เชียงราย 6570510 11182

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

27 น.ส. เมริษา ไชยวงค นักพัฒนาชุมชน ทต. เวียงปาเปา เวียงปาเปา เชียงราย 5571102 387644

28 น.ส. วราภรณ เดนสทาน นักพัฒนาชุมชน อบต. แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 6571106 437849

29 นาย เกียรติศักดิ์ วงศศหยา นักพัฒนาชุมชน ทต. แมแฝก สันทราย เชียงใหม 5501408 436539

30 น.ส. ชนิตา ชัติรัตน นักพัฒนาชุมชน อบต. แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 6501306 435443

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รหัสหลักสูตร 439018 รุน 18 ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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31 นาย นิรันดร กันทะวงค นักพัฒนาชุมชน อบต. แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม 6502501 416252

32 นาย นิเวศ กันธะศิลป นักพัฒนาชุมชน อบต. บานทับ แมแจม เชียงใหม 6500304 427093

33 น.ส. ศรัณยธร ทองรอด นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง 6920304 437962

34 นาง สุกัลยา เรืองโรจน นักพัฒนาชุมชน อบต. นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง 6920305 433215

35 น.ส. สุวภัทร ไชยรักษ นักพัฒนาชุมชน อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 6920702 192008

36 น.ส. ทิพวรรณ เทพสนิท นักพัฒนาชุมชน อบต. ทาสายลวด แมสอด ตาก 6630606 190912

37 น.ส. นิภา ตาลาย นักพัฒนาชุมชน อบต. พะวอ แมสอด ตาก 6630607 315741

38 นาง รุงดารา มูลงาม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. แมกุ แมสอด ตาก 5630603 190036

39 น.ส. อัญชิษฐา แฮดสมสิน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก 6630502 13089

40 นาย บัณฑิต ปกษาทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม 6730613 437695

41 น.ส. ฉริญาภรณ พอสาร นักพัฒนาชุมชน อบต. พุมแก นาแก นครพนม 6480712 1725

42 น.ส. รสรินทร ปอชํานิ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. ดอนนางหงส ธาตุพนม นครพนม 6480508 64073

43 นาย อิทธิชัย โชติอัมพร นักพัฒนาชุมชน อบต. บานแกง นาแก นครพนม 6480710 345788

44 นาย บุญศิลป บุตรดี นักพัฒนาชุมชน ทต. สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 5302806 437314

45 จ.อ. วิชาญ ปดกอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา 6301304 404631

46 น.ส. สาวิตรี สรางกลาง นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 5302201 398594

47 น.ส. สุภาพร วาลสูงเนิน นักพัฒนาชุมชน อบต. มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา 6301809 232515

48 นาย มรกต เกิดมณี นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 6801402 436395

49 นาง นงคนุช มวยดี นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุงชาง ทุงชาง นาน 6550803 408197

50 น.ส. นิตยา หาสียา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ยาบหัวนา เวียงสา นาน 6550716 436727

51 น.ส. วราวรรณ อ่ําสถาน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. ตาลชุม ทาวังผา นาน 6550602 414163

52 นาง วิจิตรา รพีทัศนพงศ นักพัฒนาชุมชน อบต. บัวใหญ นานอย นาน 6550406 411194

53 น.ส. ศิริรัช ทะคํารินทร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. งอบ ทุงชาง นาน 5550802 33095

54 น.ส. สุพัฒตรา ศรีมันตะ นักพัฒนาชุมชน อบต. ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ 6380703 42504

55 น.ส. กาญติมา สุจิตร นักพัฒนาชุมชน อบต. หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย 6310907 434504

56 นาย นฤเขตต นิโรรัมย นักพัฒนาชุมชน อบต. ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย 6310306 421583

57 น.ส. สุธิชา เรืองสิริ นักพัฒนาชุมชน อบต. สระบัว แคนดง บุรีรัมย 6312203 434511

58 น.ส. ณิชกมล โอโลรัมย นักพัฒนาชุมชน อบต. นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 6250208 423695

59 นาย ทนงศักดิ์ ชางชุบ นักพัฒนาชุมชน อบต. สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี 6250307 427071

60 นาย เบนจามิน สาสัตย นักพัฒนาชุมชน ทต. บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี 5250601 418286
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61 น.ส. ปาณิสรา ยามจีน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทต. กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 5250203 432494

62 น.ส. เยาวธิดา แสนทวีสุข นักพัฒนาชุมชน อบต. ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6250106 412600

63 น.ส. สุรภากร อภิรติง นักพัฒนาชุมชน อบต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี 6250305 414261

64 นาง อารีย เต็งเก นักพัฒนาชุมชน อบต. ยานรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 6250211 21723

65 นาย ชาคริต มุยสกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140610 419247

66 นาย บารเมษฐ บุญเมือง นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองเคียน ตะก่ัวทุง พังงา 6820408 162687

67 น.ส. กัญญารัตน คําดี นักพัฒนาชุมชน อบต. ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 6670409 25841

68 นาง ภรณณภัส พิมล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต 4830201 185444

69 น.ส. ปยะวดี ทศภักดิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 6440611 8204

70 น.ส. ไปรยภรณ พงศธํารงศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440404 26845

71 น.ส. กาญจนารัตน วงษศรีทา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 5490104 435750

72 นาง นราภรณ กองอน นักพัฒนาชุมชน อบต. บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร 6490304 51577

73 น.ส. ชญานันท หนุนดาราเดน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. เสาหิน แมสะเรียง แมฮองสอน 6580408 427474

74 นาง ปุณิกา กาญจนไกรสร นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต. แมสวด สบเมย แมฮองสอน 6580601 421604

75 นาง ลีฬฆวรรณ ทินแยง นักพัฒนาชุมชน ทต. แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน 5580403 28485

76 น.ส. นันทกา พรมจักร นักพัฒนาชุมชน ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 4350102 437633

77 น.ส. นฤมล สุชาติ นักพัฒนาชุมชน อบต. บางใหญ กระบุรี ระนอง 6850405 397434

78 น.ส. ระพีพรรณ ผองใส นักพัฒนาชุมชน ทต. สองสลึง แกลง ระยอง 5210301 406108

79 นาย กิตติรัฐ สนทิม นักพัฒนาชุมชน อบต. ไผใหญ บานหมี่ ลพบุรี 6160611 432885

80 นาง พรรณทิพย ทํานองงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. บางพ่ึง บานหมี่ ลพบุรี 6160607 432953

81 นาย รติ มโหฬาร นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอนดึง บานหมี่ ลพบุรี 6160604 432512

82 นาย ศุภศิษฎ ดีปู นักพัฒนาชุมชน อบต. บานทราย บานหมี่ ลพบุรี 6160610 32843

83 นาย ธีรภัทร จริยภมรกุร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง 5521201 370463

84 น.ส. ขวัญนภา ยาจันทร นักพัฒนาชุมชน ทต. อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน 5510105 63671

85 น.ส. ชลิตา ใกลชิด นักพัฒนาชุมชน ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน 5510106 435680

86 นาย วิเชียร บัวละคร นักพัฒนาชุมชน ทต. ปาไผ ลี้ ลําพูน 5510407 437475

87 นาง กัญจนรัตน สมทรัพย นักพัฒนาชุมชน อบต. ศรีสองรักษ เมืองเลย เลย 6420115 407742

88 นาย ไพบูลย พงคคํา นักพัฒนาชุมชน ทต. นาอาน เมืองเลย เลย 5420107 435394

89 นาง ภาพิมล ชุมพร นักพัฒนาชุมชน ทต. คอนสา ปากชม เลย 5420405 193889

90 นาง กิตติญาภรณ บัวลอย นักพัฒนาชุมชน อบต. ยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ 6330312 437937



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

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รหัสหลักสูตร 439018 รุน 18 ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 นาย ประเสริฐ ประพาฬ นักพัฒนาชุมชน ทต. แต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 5331013 437168

92 นาย ธีระศักดิ์ ธรรมนูญรักษ นักพัฒนาชุมชน ทต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร 5470201 434870

93 นาง นฤมนต ฉัตรทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร 6471210 185040

94 น.ส. ธิยายุ จันทรมณี นักพัฒนาชุมชน อบต. เปยน สะบายอย สงขลา 6900610 37883

95 น.ส. นุซรีย สกุลหลง นักพัฒนาชุมชน อบต. บานโหนด สะบายอย สงขลา 6900608 39055

96 น.ส. ปราณี ยกลอง นักพัฒนาชุมชน ทต. ทาพระยา สะบายอย สงขลา 5900602 38205

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

98 นาย สุชาติ นุนยัง นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุงพอ สะบายอย สงขลา 6900606 38139

99 นาง สุมาลี สะแลมัน นักพัฒนาชุมชน อบต. จะแหน สะบายอย สงขลา 6900605 37876

100 น.ส. นฤมล มวงกลม นักพัฒนาชุมชน อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740113 433293

101 น.ส. สุปราณี พวงเงิน นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหบุรี 6170307 187838

102 จ.ส.อ. ณรงค ขุมเพ็ชร นักพัฒนาชุมชน อบต. น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย 6640805 388206

103 นาย นิเวศน ขําเขียว นักพัฒนาชุมชน อบต. วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640113 41684

104 นาง ผองฉวี อินยะ นักพัฒนาชุมชน อบต. บานปอม คีรีมาศ สุโขทัย 6640307 41407

105 น.ส. เสาวภา คัมภิรานนท นักพัฒนาชุมชน อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640111 237389

106 น.ส. แสงรวี นอยแสง นักพัฒนาชุมชน อบต. ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 6640308 237427

107 นาย อานนท สีดี นักพัฒนาชุมชน อบต. ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640506 360417

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

109 นาย อนุวงศ โสภารุณ นักพัฒนาชุมชน ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720203 433252

110 นาง กฤตญาณัฏฐ หนูจีนจิต นักพัฒนาชุมชน อบต. น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรธานี 6841713 42997

111 น.ส. มลฑา สงวนถอย นักพัฒนาชุมชน ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี 3840401 176663

112 น.ส. เทวี แสนกลา นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองอียอ สนม สุรินทร 6320807 423280

113 นาง ปณิตา คงทรัพย นักพัฒนาชุมชน ทต. กังแอน ปราสาท สุรินทร 5320501 437785

114 น.ส. เบ็ญจวรรณ จันนอย นักพัฒนาชุมชน อบต. ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 6370507 46188

115 นาย ไพโรจน เกษโสภา นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทต. ลําพันชาด วังสามหมอ อุดรธานี 5411003 64359

116 นาย วุฒิชัย อุตระศรี นักพัฒนาชุมชน ทต. กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 5410307 405850

117 พ.จ.อ. สาโรจน โรจนพานิช นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี 6410305 368760

118 น.ส. สุภากรณ ทองสุโข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. หายโศก บานผือ อุดรธานี 6411706 437696

119 นาง สุวรินทร มูลปอม นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 5410602 435258

120 นาง สุกัญญา มากะนัต นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทต. น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 5530106 187436



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

รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รหัสหลักสูตร 439018 รุน 18 ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

121 น.ส. ปยะวรรณ อินธิชิต นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 6342103 360690

122 น.ส. ภัคภร เพ็งจันทร นักพัฒนาชุมชน ทต. โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 5342101 438184



 

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 

18 

 

 

นักพัฒนาชุมชน 
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33,200.00 บาท 

สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน 
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Ref. No.3 : 

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

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

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

(สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

 

             

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทรที่ 18 ธันวาคม 2560                     



 

 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนท่ี 18 
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




