รำยชื่อผู้มคี ุณสมบัตเิ ข้ำรับกำรศึกษำอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนช่ำง อำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 76 (รหัสหลักสูตร 305076)
ระหว่ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนำคม 2562
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ลำดับ คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ
นำมสกุล
อปท. สังกัด
อำเภอ
จังหวัด รหัส อปท.
ตำแหน่ง
1 นาย องอาจ
ประสารพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. ขมิ้น
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
5460117
2 นาย นรินทร์ ตรันเจริญ ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. ไผ่
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
5460111
3 นาย สมพร
โนนจุ้ย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. โนนพลวง
ลานกระบือ กาแพงเพชร 6620705
4 นาย กองเกียรติ ศรีวังสุ
หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5400103
5 นาย ภิรมย์
สุขวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. ทางขวาง
แวงน้อย
ขอนแก่น
6401406
6 นาย ธรรมศักดิ์ พัฒนะมนตรี ผู้อานวยการกองช่าง ทต. บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 5240503
7 นาย สัมพันธ์ ศรีชมภู
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. เกาะไร่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 6240508
8 นาย วชิรวิทย์ วิไลพันธุ์
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. คลองขุด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 6240505
9 นาย จานงค์
แก้วผนึก
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หนองบัว
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 6240515
10 นาย อนุพงษ์ บุญมา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
6240121
11 นาย สุวิชยา
บุญจันทร์
หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 5240801
12 นาย ธนิต
ณ เชียงใหม่ ผู้อานวยการกองช่าง ทต. กุฏโง้ง
พนัสนิคม
ชลบุรี
5200603
13 นาย นิธิโรจน์ ธนะเดชวงศ์วนิช ผู้อานวยการกองช่าง อบต. นามะตูม
พนัสนิคม
ชลบุรี
6200607
14 นาย สุระเชษฎ์ สาราญ
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. บ้านช้าง
พนัสนิคม
ชลบุรี
6200610
15 นาย ดารง
ยงบรรทม ผู้อานวยการกองช่าง อบต. วัดหลวง
พนัสนิคม
ชลบุรี
6200614
16 นาย จีระวัฒน์ จันทร์สุข
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หนองขยาด พนัสนิคม
ชลบุรี
6200616
17 นาย สุชาติ
สังสีแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หนองปรือ
พนัสนิคม
ชลบุรี
6200617
18 นาย วิสูตร
บุญยรัศมี
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หนองเหียง
พนัสนิคม
ชลบุรี
6200618
19 นาย พฤพล
ชัยยะ
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. บ้านเก่า
พานทอง
ชลบุรี
6200506
20 นาย ยรรยง
มณีวงศ์วิจิตร หัวหน้าส่วนโยธา อบต. บ้านเก่า
พานทอง
ชลบุรี
6200506
21 นาย อานาจ
บุญทรง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
5200110
22 นาย พิชญตม์ เสริมพงษ์
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
6200707
23 นาย ณรงศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์ ผู้อานวยการกองช่าง ทต. หนองใหญ่
หนองใหญ่ ชลบุรี
5200301
24 นาย สุรชัย
เพ่งพินิจ
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. ห้างสูง
หนองใหญ่ ชลบุรี
6200305
25 ส.อ. ชานาญ ด้วงช้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
5180506
26 นาย อมรเทพ พราหมณ์น้อย ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
6860120
27 นาย สมรส
ประสมสวย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. เจดีย์หลวง แม่สรวย
เชียงราย
5571002
28 นาย กัณพงศ์ ตันตะละ
หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ฟ้าฮ่าม
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5500110
29 นาย วิทยา
ใหม่เฟย
ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
แม่แฝก
สันทราย
เชียงใหม่
5501408
30 นาย สง่าชัย
วงค์วัง
ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทม.
แม่โจ้
สันทราย
เชียงใหม่
4501401
31 นาย ศราวุฒิ อัครบุตร
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. เกาะหวาย
ปากพลี
นครนายก
5260201
32 นาย อธิคม
เชาวนกุล
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. บ่อพลับ
เมืองนครปฐม นครปฐม
5730117

รำยชื่อผู้มคี ุณสมบัตเิ ข้ำรับกำรศึกษำอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนช่ำง อำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 76 (รหัสหลักสูตร 305076)
ระหว่ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนำคม 2562
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ลำดับ คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ
นำมสกุล
อปท. สังกัด
อำเภอ
จังหวัด รหัส อปท.
ตำแหน่ง
33 นาย ณัฎฐวัฒน์ จิตรแก้วดี ผู้อานวยการกองช่าง อบต. วังเย็น
เมืองนครปฐม นครปฐม
6730120
34 นาย อภินันท์ พินิจพงษ์
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. ตลาดแค
โนนสูง
นครราชสีมา 5301001
35 นาย พนมวันท์ ทองโคกสูง ผอ.ส่วนงานช่าง ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3300102
36 นาย มังกร
ช้อนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักกล ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3300102
37 นาย นิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผอ.ส่วนงานช่าง อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101
38 นาย เทอดศักดิ์ มวมขุนทด หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. สูงเนิน
สูงเนิน
นครราชสีมา 5301802
39 นาย ปรีชา
จันทโร
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. ขนอม
ขนอม
นครศรีธรรมราช 5801502
40 นาง ปารณีย์ เทวภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ทีว่ ัง
ทุง่ สง
นครศรีธรรมราช 5800902
41 นาย ศิววุฒิ
เนียมวัฒนะ นักบริหารงานช่าง ทน. นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3120102
42 นาย อัมรินทร์ กิจธรรม
นักบริหารงานช่าง ทน. นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3120102
43 นาย ณธีพัฒน์ ศิรพงศ์วรกุล ผู้อานวยการกองช่าง อบต. น้าปัว้
เวียงสา
น่าน
6550708
44 นาย เทิดศักดิ์ พิมาย
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
6311905
45 นาย อนุสรณ์ สุขแล้ว
ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
5130104
46 นาย นพดล
นุ่มกลิ่น
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง อบต. ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
6130507
47 นาย ศุภชัย
โภคาพาณิชย์ ผู้อานวยการกองช่าง อบต. นพรัตน์
หนองเสือ
ปทุมธานี
6130402
48 นาย อนุชา
เทพโสดา
ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
ไร่เก่า
สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 5770801
49 นาย วรวุฒิ
สร้อยทอง ผู้อานวยการกองช่าง อบต. นาคู
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา 6140806
50 นาย ไพศาล
กล่ามาตย์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
6930608
51 นาย มนูญ
ศรีจันทร์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 2440101
52 นาย มานพ
วิยาสิงห์
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 2440101
53 นาย สมควร
พลชานิ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง อบจ. มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 2440101
54 นาย สันทัด
ทับศรี
ผู้อานวยการกองช่าง อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 2440101
55 นาย กังวาลวิทย์ พระพิมพ์
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. เลิงนกทา
เลิงนกทา
ยโสธร
5350801
56 นาย เสรี
ขันตี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
เลิงนกทา
เลิงนกทา
ยโสธร
5350801
57 นาย ชัยณรงค์ ถาวรเพียร หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. เนินพระ
เมืองระยอง ระยอง
5210107
58 นาย ทวีศักดิ์ พรสุวรรณวงศ์
ทม. มาบตาพุด
เมืองระยอง ระยอง
4210103
59 น.ส. สาธิศา
หาญทัตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง ทม. มาบตาพุด
เมืองระยอง ระยอง
4210103
60 นาย กฤษดาพร ชูติกุลัง
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. คลองเกตุ
โคกสาโรง
ลพบุรี
6160303
61 นาย ศิริศักดิ์ ศักดี
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. เพนียด
โคกสาโรง
ลพบุรี
6160307
62 นาย ประสิทธิช์ ัย สุขมณี
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. วังเพลิง
โคกสาโรง
ลพบุรี
6160310
63 นาย วัลลภ
พุทชาติ
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หนองแขม
โคกสาโรง
ลพบุรี
6160312
64 นาย รุ่งโรจน์ คงสบสิน
นักบริหารงานช่าง อบต. หลุมข้าว
โคกสาโรง
ลพบุรี
6160313
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

รำยชื่อผู้มคี ุณสมบัตเิ ข้ำรับกำรศึกษำอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนช่ำง อำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 76 (รหัสหลักสูตร 305076)
ระหว่ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนำคม 2562
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ลำดับ คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ
นำมสกุล
อปท. สังกัด
อำเภอ
จังหวัด รหัส อปท.
ตำแหน่ง
65 ว่าที่ร.ต. เกียรติศักดิ์ ใจดี
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. ท่าหลวง
ท่าหลวง
ลพบุรี
6160704
66 นาย ณัฐพล
เขียวทอง
ผู้อานวยการกองช่าง ทม. เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
4160103
67 นาย ณัฐวุฒิ
กันทะวงค์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. หลวงเหนือ งาว
ลาปาง
5520501
68 นาย ธนภูมิ
โถสุวรรณ์ ผู้อานวยการกองช่าง อบต. จางเหนือ
แม่เมาะ
ลาปาง
6520204
69 จ.ส.ต. สุเมธ
ดวงแก้ว
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ อบต. หาดทรายขาว เชียงคาน
เลย
6420309
70 นาย จรูญ
ภูมิพันธ์
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. นาใน
พรรณานิคม สกลนคร
5470404
71 นาย ชยกร
แก้วผดุง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
โคกม่วง
คลองหอยโข่ง สงขลา
5901601
72 นาย ประสพชัย ขุนชิตร
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. ควนเนียง
ควนเนียง
สงขลา
5901302
73 นาย สุวิทย์
ปะสาวะเท หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
สมุทรปราการ 6110604
74 นาย มาโนช
ชัยโชค
ผู้อานวยการกองช่าง ทต. บางกระบือ บางคนที
สมุทรสงคราม 5750204
75 นาย จิราวัฒน์ จุ้ยเดช
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง อบต. โคกขาม
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
6740108
76 นาย รณชัย
ศรีสุนทรพินิต นักบริหารงานช่าง อบต. พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740113
77 นาย วรชัย
สุขแสวง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทม.
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
สระแก้ว
4270401
78 นาย กิจติวรรณ อินทรฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต. ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี
6190109
79 นาย กัมปนาท นุ่มหอม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง อบจ. สิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2170101
80 นาย ระเวง
เสือสุวรรณ ผู้อานวยการกองช่าง อบต. ศรีคีรีมาศ
คีรีมาศ
สุโขทัย
6640308
81 นาย ธนธัญ
โครธาสุวรรณ์ ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
4640701
82 นาย ถวิล
ขอบทอง
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. วังไม้ขอน
สวรรคโลก สุโขทัย
6640709
83 นาย สมโภช
ทองสุก
นักบริหารงานช่าง อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
2720101
84 นาย จักรี
ฤทธิมาส
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. กะเปา
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี 6840806
85 นาย บุญสืบ
ระวังชื่อ
นักบริหารงานช่าง อบต. โชกเหนือ
ลาดวน
สุรินทร์
6321103
86 นาย เกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค ผู้อานวยการกองช่าง ทต. โพนพิสัย
โพนพิสัย
หนองคาย
5430501
87 นาย ไตรภพ
แสงเลิศ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง อบจ. หนองบัวลาภู เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
2390101
88 ว่าที่ร.ต. เอกวัฒน์ อาจหาญ
ผู้อานวยการกองช่าง อบต. หมูม่น
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
6410120
89 นาย นิรุต
สิงห์บุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.
จาปี
ศรีธาตุ
อุดรธานี
5410903
90 นาย ธนชัย
ธนสีลังกูร หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ศรีธาตุ
ศรีธาตุ
อุดรธานี
5410901
91 นาย ธนัญชัย เสาร์ห้า
หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. หัวนาคา
ศรีธาตุ
อุดรธานี
5410902
92 นาย พิชัย
แสนศาลา ผู้อานวยการกองช่าง อบต. ศรีธาตุ
ศรีธาตุ
อุดรธานี
6410905
93 นาย นรุตม์
พรรณาภพ ผู้อานวยการกองช่าง ทต. ตาลสุม
ตาลสุม
อุบลราชธานี 5342001
94 นาย ชาญณรงค์ แก้วเนตร
นักบริหารงานช่าง อบต. สาโรง
ตาลสุม
อุบลราชธานี 6342006

พื้นที่ว่างสาหรับติดสาเนาเอกสารรับชาระเงินจาก
ธนาคาร

นักบริหารงานช่าง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ชื่อหลักสูตร ............................................................................................................................
รุ่น …............
76
:
ที่
................
.
ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ...........................................................................................................................
..........................
ตาแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม .............................................................................................................................
........................
ชื่อหน่วยงาน .......................................................................................................................................................
......................
อาเภอ ........................................................................
จังหวัด ............................................................................
:
....
34,000.00 บาท (สามหมื....
่นสี่พันบาทถ้วน)
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม ................................................................................................................................
........................
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร
ส่วนของธนาคาร
สาขา...................
......................
วั............................
นที......................
่
.....
............................
.............
นักบริหารงานช่าง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 76
.........................
ชื่อหลักสูตร .............................................................................................................................
:รหัสหลักสูตร..........................
- รหัสรุ่น : (Ref. No.1)
:
3 0 5 0 7 6
รหัสหลักสูตร
รหัสรุ่น
ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม...........................................................................................................................
:
...................
รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2)
:
รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต.
Ref. No.3 : ............................................................................................................................. ........................
**(ใส่รหัส บัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก)**

34,000.00 บาท
จานวนเงิ
นค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) ................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
:
.......................
(สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม ...........................................................................................................................
(ตัวหนังสือ) :
...
ลงชื่อ ผู้นาฝาก.............................................
............
ฝาก
โทรศัพท์ ผู้นาฝาก .......................................
..........
- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชาระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัว และสาเนาเอกสารชาระเงิน
๒. การแต่งกาย
ชุดเรียน วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
วันรายงานตัว และวันอังคาร – วันศุกร์
ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดา หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดา
หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีดา
ชุดออกกาลังกาย
เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
กางเกงกีฬาขายาว สีดา หรือสีกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว
รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว
หมายเหตุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย/
ผ้าพื้นถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย
(ถ้ามี)
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรค ยาประจาตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม
๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้
1. กระเป๋าเอกสาร
จานวน
๑ ใบ
2. ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก
จานวน
1 ชุด
การชาระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
ขอให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชาระโดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ผ่ า นทางการให้ บ ริก าร
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ
(Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น
(Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th คอลัมน์ รหัส อปท. 7 หลัก
สาหรับฝึกอบรม)
(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว

