
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาย ไชยวัฒน์ รักษากุล ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 6710615
2 นาย ชนะพันธ์ รวีโชติภคันันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 6710804
3 นาย กฤษฎา สืบเนียม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 5711301
4 นาย เกรียงศักด์ิ อารีย์ หัวหน้าส่วนโยธา อบต. โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 6460305
5 นาย นิติกร ทรงเจริญ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 6460306
6 นาย วศิน พิกุลหอม ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุ์ 6460203
7 นาย ประสิทธิ์ ภูทะวัง ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460705
8 นาย สถิตย์ มาตรา ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461210
9 นาย กิตติภณ มูลจัด หวัหน้าฝ่ายควบคุมการกอ่สร้างอาคารและผังเมือง ทน. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3400102
10 นาย ยุติธรรม น้อยสุวรรณ หัวหน้าส่วนโยธา ทน. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3400102
11 นาย กวี ศิริชาติวาปี นักบริหารงานช่าง ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4400115
12 นาย จีระศักด์ิ แหม่งปัง นักบริหารงานช่าง ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4400115
13 นาย สุรชัย จันหอม ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 5221004
14 นาย อนุพงษ์ บุญมา หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240121
15 นาย อ านาจ บุญทรง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200110
16 นาย สุวัฒน์ บุญเรือง ผู้อ านวยการกองช่าง ทม. บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200104
17 นาย ยศพงศ์ โบศรี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทน. เจา้พระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 3200703
18 นาย เสกสรรค์ นราพงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360306
19 นาย ไพโรจน์ ข าประไพ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360302
20 นาย นิรัญ ประสานศักด์ิ หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360309
21 นาย ศิริศักด์ิ ศิริบุรี หัวหน้าส่วนโยธา อบต. หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360304
22 นาย สุชาติ ปานจ ารูญ หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360509
23 นาย อดุลย์ บุญญแพทย์ นักบริหารงานช่าง ทม. หลังสวน หลังสวน ชุมพร 4860401
24 นาย จักรกฤษณ์ เรือนโนวา หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 5571601
25 นาย สมรส ประสมสวย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 5571002
26 นาย ปริญญา ถวิลวิศาล นักบริหารงานช่าง ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 5502101
27 นาง สดใส ตันจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500110
28 นาย ยุวบูรณ์ ศักด์ิสม นักบริหารงานช่าง ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3500102
29 นาย ธวัช แก้วดี ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 6500608
30 นาย ศราวุฒิ อัครบุตร ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 5260201
31 นาย ณัฐพล ทองอ าภา ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ทุง่กระพังโหม ก าแพงแสน นครปฐม 6730211
32 นาง กุสุมา แก้วไวยุทธ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม 6730407

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ระหว่ำงวันที ่16 กันยำยน ถึงวันที ่12 ตลุำคม 2561
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33 นาย ปรีชา เอียดขวัญ ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 5730701
34 นาย สมชัย ถาค า ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 6480508
35 นาย สรพงษ์ ศรีวรชัย ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. หนองซน นาทม นครพนม 6481103
36 นาย ภานุวัตร หยุดกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา 5300202
37 นาย ชุติพนธ์ นาคทอง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 5301005
38 นาย ชาติ ชมชื่น หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 5301003
39 นาย ภิวรรษ กุลจิตติอัมพร ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 6301311
40 นาย ธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300122
41 นาย อนุรักษ์ การบรรจง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. หนองไข่น  า เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300110
42 นาย อ านวย หมั่นค า นักบริหารงานช่าง อบต. หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300124
43 นาย ประสิทธิ์ ทศดร หัวหน้ากองช่าง ทต. กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา 5301608
44 นาย ธนเดช จักษุรางค์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 6800405
45 นาย สมคิด เกื อกูล ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช 6801703
46 นาง จิตรา มะโนสงค์ ผอ.ส่วนงานช่าง ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102
47 นาย ปรัชญา ถนอมแก้ว หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 6120508
48 นาย สมโชค บญุญานกุูลกิจ หัวหน้าฝ่ายโยธา ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 4120406
49 นาย ฐานวัฒน์ ฐิติวงศ์ทวีเดช หัวหน้าฝ่ายผังเมือง ทต. บ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 5120301
50 นาย วิกรม เกิดบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. บ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 5120301
51 นาย วิณัย ชินสีห์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 5120303
52 นาย นัธทวัฒน์ โรจน์ธนเชษฐ์ นักบริหารงานช่าง อบต. คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 6120603
53 นาย พิฑูรย์ ทองยัง หวัหน้าฝ่ายกอ่สร้างและซ่อมบ ารุง อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2120101
54 นาย สมชาย ดีสวัสด์ิ หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 6120105
55 นาย คณาวุฒิ สิงห์ธนะ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 6550904
56 นาย นัฏฐิชัย ใจมั่น ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. น  าปัว้ เวียงสา น่าน 6550708
57 นาย อนุวัตร แสนอินต๊ะ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 6551101
58 นาย รังสรรค์ อูบแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310712
59 นาย อัซนัน แบรอ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 6941103
60 นาย อิสราฎร หิรัญพลกุล หวัหน้างานวิศวกรรม อบจ. พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101
61 นาย ศุภดร มณีเย็น ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 6141107
62 นาย นพดล นวลเล่ือน ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. โคกกลอย ตะกั่วทุง่ พังงา 6820403
63 นาย อานนท์ ทองมาก หัวหน้าฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 6930608
64 นาย ธนกร อ่อนศรี หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 5650901
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65 นาย ภาณุพงศ์ วุฒิธนูทอง ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670108
66 นาย สายชล เปพาทย์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580605
67 นาย เกรียงไกร เดชพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 6350903
68 นาย กังวาลวิทย์ พระพิมพ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร 5350801
69 นาย อภินันท์ สัพโส หัวหน้าส่วนโยธา อบต. เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 6450210
70 นาย เชาวัฒน์ จอมไพรศรี หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5450103
71 นาย ทนงศักด์ิ จิตรภักดี ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. ปากน  า เมืองระนอง ระนอง 5850104
72 นาย อาคม รัตนพาหุ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. นาคา สุขส าราญ ระนอง 6850502
73 นาย ธนกร หอมหวน ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 6700718
74 นาย ประสาน ฮวดเพ็ง ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. ท่าวุง้ ท่าวุง้ ลพบุรี 5160502
75 นาย ล าพวน ศรีประจ า ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 6161103
76 นาย วิเชียร หลอมทอง ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 6331602
77 นาย กฤชชัย สมบัติดี ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร 5471201
78 นาย ณัฐพัทร นุ้ยคดี ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 6900309
79 นาย วิภูชาต สุคนธพันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา 5900201
80 นาย ธนันต์ ถิระวุฒิ นักบริหารงานช่าง ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 3901101
81 นาย นุกูลกานต์ เชิงสะอาด หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 6110604
82 นาย ปกรณ์ ทารินทร์ หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ อบจ. สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2170101
83 นาย ธนธัญ โครธาสุวรรณ์ ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 4640701
84 นาย รณกร พรามห์โชติ ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี 5720909
85 นาย รวิสุด แสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 3840401
86 นาย มนูญ ชัยเวทย์ ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 5840602
87 นาย โชติ เยาว์ด้วง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102
88 นาย สุรชัย ศรีระอุดม ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ทต. ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 5321201
89 นาย กิตตินันท์ ปัญญาศิริ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 6430111
90 นาย เสกศักด์ิ ยาตาแสง หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 5390405
91 นาย กุศล สาวงษา ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 6390410
92 นาย เอกชัย ขันอาสา ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี 6410413
93 นาย สุทธิชัย เสริมทรัพย์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 6412402
94 นาย ส าราญ จวนกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 6411908
95 นาย เศรษฐวัฒน์ ชัยเสน หัวหน้าฝ่ายโยธา ทม. หนองส าโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4410104
96 นาย อ านาจ สุดาสุด หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 5530303



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่16 กันยำยน ถึงวันที ่12 ตลุำคม 2561
หลักสูตร นักบริหำรงำนชำ่ง รุ่นที ่75 (รหัสหลักสูตร 305075) 

รำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรศึกษำอบรม

97 น.ส. สรัญญ์ภัทร ลูกบัว ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 6340718
98 นาย ทินกร ไทยเหนือ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341109
99 นาย ถวิล แถมวัน ผอ.ส่วนงานช่าง อบต. โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341113
100 นาย พิเชษฐ์พล ไชยโพธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 5341905
101 นาง สุรัชดา โชติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101





 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

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 

        นักบริหารงานช่าง  รุ่นที่ 75 

  75 

 

 

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

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

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

.... 

0 7 5 3 0 5 

34,000.00 บาท 

         (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

       

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

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

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

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

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

..... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม              34,000.00 บาท .................................................................................................................. ..............
........................ 

              (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

**(ใส่รหัส บัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก)** 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัว และส าเนาเอกสารช าระเงิน   

๒. การแต่งกาย  
ชุดเรียน -  วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   -  วันรายงานตัว และวันอังคาร – วันศุกร ์ 
                      ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
       หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
ชุดออกก าลังกาย 
   -  เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
   -  กางเกงกีฬาขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
   -  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
หมายเหตุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย/
ผ้าพื้นถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย 
(ถ้าม)ี 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
            1. กระเป๋าเอกสาร  จ านวน   ๑ ใบ 
            2. ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  จ านวน  1 ชุด 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑)  ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.๒)   ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.lpdi.go.th คอลัมน์ รหัส อปท. 7 หลัก 
ส าหรับฝึกอบรม)  
         (Ref.No.๓)    ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้   
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน     
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
 



 


